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(7) Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija pasirašė Tarpinstitucinę 
deklaraciją dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio(14 ). Šiame dokumente nustatyta 
dvidešimt principų ir teisių, kuriais 
siekiama remti gerai veikiančias ir 
sąžiningas darbo rinkas bei socialinės 
gerovės sistemas ir kurie skirstomi į tris 
kategorijas: lygių galimybių ir galimybės 
įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos ir įtraukties. Principai 
ir teisės suteikia mūsų strategijai kryptį ir 
užtikrina, kad perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui ir aplinkos tvarumo, 
skaitmeninė transformacija ir 
demografiniai pokyčiai būtų socialiai 
sąžiningi ir teisingi. Ramstis yra 
orientacinė sistema, padedanti stebėti 
valstybių narių užimtumo ir socialinės 
srities rezultatus, skatinti nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens reformas ir 
derinti šiandieninės modernios 
ekonomikos socialinį ir rinkos aspektus, 
be kita ko, skatinant socialinę ekonomiką.

(7) Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija pasirašė Tarpinstitucinę 
deklaraciją dėl Ramsčio14. Šiame 
dokumente nustatyta dvidešimt principų ir 
teisių, kuriais siekiama remti gerai 
veikiančias ir sąžiningas darbo rinkas bei 
socialinės gerovės sistemas ir kurie 
skirstomi į tris kategorijas: lygių galimybių 
ir galimybės įsidarbinti, sąžiningų darbo 
sąlygų, socialinės apsaugos ir įtraukties. 
Principai ir teisės suteikia mūsų strategijai 
kryptį ir turi būti įgyvendinti užtikrinant, 
kad perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir aplinkos tvarumo ir skaitmeninė 
transformacija būtų socialiniu požiūriu 
sąžiningi ir teisingi, ir atsižvelgiant į 
demografinius pokyčius ir iššūkius. 
Atsižvelgiant į tai, kad Ramstis ir jo 
principai sudaro orientacinę sistemą, 
padedančią stebėti valstybių narių 
užimtumo ir socialinės srities rezultatus, 
užimtumo gairės gali būti svarbi priemonė 
valstybėms narėms rengiant ir 
įgyvendinant politiką ir priemones, 
kuriomis siekiama atsparesnės ir 
įtraukesnės visuomenės ir ekonomikos, 
kartu skatinant darbuotojų teises ir 
siekiant didesnės konvergencijos, kad 
būtų toliau plėtojamas Europos socialinis 
modelis;

__________________ __________________
14 OL C 428, 2017 12 13, p. 10. 14 OL C 428, 2017 12 13, p. 10.
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Valstybės narės turėtų dirbti kartu, kad 
užtikrintų socialinės apsaugos sistemas 
judiems darbuotojams, tarp jų ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims, 
kurie dirba kitoje valstybėje narėje. 
Socialinės apsaugos sistemos 
modernizavimas turėtų padėti įgyvendinti 
Europos darbo rinkos principus, kuriais 
užtikrinama tvari visuotinė ir 
tarpvalstybinė socialinė apsauga, vengiant 
apsaugos spragų susidarymo ir galiausiai 
sukuriant našią darbo jėgą.
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