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Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen har undertecknat en 
interinstitutionell proklamation av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
(14). Pelaren innehåller 20 principer och 
rättigheter som behövs för att 
arbetsmarknader och välfärdssystem ska 
bli rättvisa och välfungerande. De är 
strukturerade i tre kategorier: lika 
möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social trygghet och inkludering. 
Principerna och rättigheterna ger vår 
strategi riktning genom att säkra en socialt 
rättvis omställning till klimatneutralitet, 
miljömässig hållbarhet, digitalisering och 
demografisk förändring. Pelaren utgör ett 
ramverk för övervakning av 
medlemsstaternas resultat inom områdena 
sysselsättning och socialpolitik, för att 
driva på reformer på nationell, regional 
och lokal nivå och förena det ”sociala” 
med ”marknaden” i dagens moderna 
ekonomi, bland annat genom att främja 
den sociala ekonomin.

(7) Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen har undertecknat en 
interinstitutionell proklamation om 
pelaren(14). Pelaren innehåller 20 principer 
och rättigheter som behövs för att 
arbetsmarknader och välfärdssystem ska 
bli rättvisa och välfungerande. De är 
strukturerade i tre kategorier: lika 
möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social trygghet och inkludering. 
Principerna och rättigheterna ger vår 
strategi riktning och måste omsättas i 
handling så att det säkerställs att 
omställningen till klimatneutralitet, 
miljömässig hållbarhet och digitalisering 
blir socialt rättvis och att det därvid tas 
hänsyn till demografiska förändringar 
och utmaningar. Eftersom pelaren och 
dess principer utgör en referensram för 
övervakning av medlemsstaternas resultat 
inom områdena sysselsättning och 
socialpolitik kan riktlinjerna för 
sysselsättning bli ett viktigt redskap för 
medlemsstaterna när de utarbetar och 
genomför politik och åtgärder för att 
samhället och ekonomin ska bli mera 
motståndskraftiga och inkluderande, 
samtidigt som arbetstagarrättigheter 
främjas och en uppåtgående konvergens 
eftersträvas med tanke på en 
vidareutveckling av den europeiska 
sociala modellen.
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Medlemsstaterna bör i samarbete ordna 
med socialt skydd för mobila arbetstagare, 
däribland också för egenföretagare som 
arbetar i en annan medlemsstat. När 
sociala trygghetssystem moderniseras bör 
man följa principerna för den europeiska 
arbetsmarknaden där det föreskrivs att det 
sociala skyddet ska vara hållbart, 
allmänomfattande, gränsöverskridande 
och heltäckande och i slutänden 
säkerställa att arbetskraften blir 
produktiv.
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