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 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om en europæisk søjle for sociale rettigheder 

(2016/2095(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til traktaten om den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, 

– der henviser til den europæiske socialpagt, dens tillægsprotokol og dens reviderede 

version, som trådte i kraft den 1. juli 1999, 

– der henviser til fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende 

arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, som blev vedtaget den 9. december 

1989, 

 der henviser til konventioner og henstillinger fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), 

– der henviser til den eksisterende EU-lovgivning, mekanismer for politisk koordinering 

og finansielle instrumenter inden for beskæftigelse, social politik, økonomisk og 

monetær politik, det indre marked, den frie bevægelighed for varer, personer, 

tjenesteydelser og kapital, Den Europæiske Socialfond og økonomisk, social og 

territorial samhørighed, 

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 25.-26. marts 2010 og 17. juni 

2010 og til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen ”Europa 2020: En 

strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst” (COM(2010)2020)), 

– der henviser til de politiske retningslinjer for Kommissionen med titlen "En ny start for 

Europa: Min dagsorden for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring", som 

blev fremlagt af Jean-Claude Juncker den 15. juli 2014, 

– der henviser til rapport af 22. juni 2015 om fuldførelse af Europas Økonomiske og 

Monetære Union ("de fem formænds rapport"), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. marts 2016 om igangsættelse af en 

offentlig høring om den europæiske søjle for sociale rettigheder (COM(2016)0127) og 

de tilhørende bilag, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juni 2016 med titlen ”En europæisk 

dagsorden for den kollaborative økonomi" (COM(2016)0356), 

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om de strategiske prioriteringer for 

Kommissionens arbejdsprogram for 20171, 

– der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2015 om anvendelsen af Europa-

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0312. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=DA&type_doc=COMfinal&an_doc=2010&nu_doc=2020
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Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af 

princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse 

med beskæftigelse og erhverv1, 

– der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2015 om begrænsning af uligheder med 

særligt fokus på børnefattigdom2, 

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2015 om EU-strategirammen for 

sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-20203, 

– der henviser til sin beslutning af 7. juli 2016 om gennemførelse af FN's konvention om 

rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende 

bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap4, 

– der henviser til sin beslutning af [15. september 2016] om social dumping i Den 

Europæiske Union (2015/2255(INI))5, 

– der henviser til sin beslutning af [13. september 2016] om skabelse af 

arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og 

privatliv (2016/2017(INI))6, 

– der henviser til sin beslutning af 20. november 2012 om en social investeringspagt – 

som svar på krisen7 og til Kommissionens sociale investeringspakke af 20. februar 

2013, 

– der henviser til ILO's undersøgelse fra 2016 om at opbygge en social søjle for 

europæisk konvergens, 

– der henviser til de talrige input fra arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationer 

og andre interessenter og til den drøftelse med nogle af dem, som blev afholdt den 1. 

september 2016, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-

0000/2016), 

A. der henviser til, at Den Europæiske Union har behov for et paradigmeskift i retning af 

en stærk europæisk social model baseret på solidaritet, social retfærdighed, en retfærdig 

fordeling af velstand, ligestilling mellem kønnene, et offentligt uddannelsessystem af 

høj kvalitet, beskæftigelse af høj kvalitet og bæredygtig vækst – en model, der sikrer 

god social beskyttelse for alle, styrker sårbare grupper, fremmer deltagelse i det civile 

og politiske liv og forbedrer levestandarden for alle borgere og opfylder således de mål 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0351. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0401. 
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0411. 
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0318. 
5 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
6 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0419. 
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og rettigheder, der er fastsat i EU's traktater, chartret om grundlæggende rettigheder og 

den europæiske socialpagt; 

B. der henviser til, at Kommissionen i foråret 2017 forventes at forelægge et forslag til en 

bindende europæisk søjle for sociale rettigheder; 

1. understreger, at den europæiske søjle for sociale rettigheder ikke kan begrænses til en 

principerklæring eller gode hensigter, men skal have et reelt indhold (lovgivning, 

mekanismer for politisk beslutningstagning og finansielle instrumenter) og have en 

positiv indvirkning på borgernes liv på kort sigt og muliggøre støtte til europæisk 

integration i det 21. århundrede ved på en effektiv måde at opretholde de sociale 

rettigheder og traktatens målsætninger, styrke samhørighed og opadgående konvergens 

og bidrage til fuldførelsen af ØMU'en; 

2. understreger, at den europæiske søjle for sociale rettigheder bør udstyre de europæiske 

borgere med stærkere midler til at bevare kontrollen over deres liv og få markederne til 

at arbejde for trivsel og bæredygtig udvikling; 

Ajourføring af eksisterende sociale standarder 

3. opfordrer til vedtagelse af et direktiv om rimelige arbejdsvilkår for alle former for 

beskæftigelse, der sikrer, at alle arbejdstagere har et grundlæggende sæt rettigheder, der 

kan håndhæves, bl.a. ligebehandling, social beskyttelse, beskyttelse i tilfælde af 

afskedigelse, beskyttelse af sundhed og sikkerhed, bestemmelser om arbejdstid og 

hviletid, forenings- og repræsentationsfrihed, overenskomstforhandlinger, kollektive 

kampskridt, adgang til uddannelse og passende rettigheder vedrørende information og 

høring; understreger, at dette direktiv bør gælde for ansatte og alle arbejdstagere i 

utraditionelle ansættelsesforhold såsom tidsbegrænset arbejde, deltidsarbejde, ”on-

demand”-arbejde, selvstændig erhvervsvirksomhed, crowdworking eller praktikophold; 

anmoder om, at den gældende EU-ret ajourføres i overensstemmelse hermed, således at 

den gælder for alle arbejdstagere; 

Rimelige arbejdsvilkår af høj kvalitet 

4. opfordrer til at tage afgørende skridt i retning af retssikkerhed med hensyn til, hvad der 

udgør "beskæftigelse", også for arbejde formidlet af digitale platforme; understreger, at 

tidsubegrænsede kontrakter fortsat bør være normen i betragtning af deres betydning for 

den socioøkonomiske sikkerhed; opfordrer til, at direktivet om rimelige arbejdsvilkår skal 

indeholde relevante mindstestandarder, der skal sikres inden for mere usikre former for 

beskæftigelse, navnlig: 

a. anstændige arbejdsvilkår for praktikophold og lærlingeuddannelser, der forbyder 

de praktikophold og lærlingeuddannelser, som er ulønnede eller så dårligt betalt, at 

de ikke giver arbejdstagerne mulighed for at få det til at løbe rundt 

b. for så vidt angår arbejde formidlet af digitale platforme en definition af 

beskæftigelse, der er mindre afhængig af en fuld kumulation af de relevante 

kriterier 

c. begrænsninger, hvad angår ”on-demand-”arbejde: ansættelse uden et fast timetal 
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bør forbydes, og visse faste arbejdstider bør sikres for alle arbejdstagere; 

5. understreger behovet for en fornyet opadgående konvergens inden for lønninger i hele 

EU; opfordrer Kommissionen til aktivt at støtte en bredere dækning for kollektive 

overenskomstforhandlinger; mener, at mindstelønninger på et anstændigt niveau er 

nødvendige for at sikre anstændige lønninger, man kan leve af; anbefaler, at der indføres 

nationale bundgrænser for lønninger gennem lovgivning eller overenskomstforhandlinger, 

således at man kan opnå mindst 60 % af den respektive nationale gennemsnitsløn; 

6. minder om, at retten til sunde og sikre arbejdsforhold også indebærer begrænsninger af 

arbejdstiden og bestemmelser om minimumshvileperioder og årlig ferie; afventer 

Kommissionens forslag til lovgivning og andre konkrete tiltag for at opretholde denne ret 

for alle arbejdstagere, der skal afspejle al nuværende viden om sundheds- og 

sikkerhedsrisici; 

7. understreger betydningen af kollektive rettigheder; forventer, at Kommissionen styrker 

den konkrete støtte til styrkelse af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i de 

medlemsstater og sektorer, hvor den er svag på grund af den langvarige krise eller 

udbredelsen af utraditionelle former for beskæftigelse; 

Passende og bæredygtig social beskyttelse 

8. støtter en bedre integreret levering af sociale ydelser og sociale tjenester med henblik på at 

gøre velfærdsstaten mere forståelig og tilgængelig uden samtidig at svække den sociale 

beskyttelse; påpeger betydningen af at oplyse borgerne om de sociale rettigheder og 

potentialet ved digitale forvaltningsløsninger, herunder eventuelt et europæisk 

socialsikringskort, der kan styrke den enkeltes bevidsthed og også hjælpe mobile 

arbejdstagere med at præcisere deres bidrag og rettigheder; 

9. tilslutter sig betydningen af universel adgang til rettidig, kvalitetspræget og prismæssigt 

overkommelig forebyggende og kurativ sundhedspleje; understreger, at alle arbejdstagere 

skal være dækket af en sygeforsikring; 

10. er klar over, at den stigende forventede levealder og den stadig mindre arbejdsstyrke 

udgør en udfordring for pensionssystemernes bæredygtighed og retfærdighed mellem 

generationerne; bekræfter, at den bedste løsning er at øge den samlede 

beskæftigelsesfrekvens; mener, at pensionsalderen, ud over forventet levetid, bør afspejle 

andre faktorer, bl.a. tendenser på arbejdsmarkedet, den samlede forsørgerkvote, 

fødselstallet og forskelle i arbejdsbelastningen; 

11. insisterer på, at alle arbejdstagere bør dækkes af en forsikring mod ufrivillig arbejdsløshed 

eller deltidsbeskæftigelse kombineret med hjælp til jobsøgning og investeringer i 

omskoling og uddannelse; 

12. opfordrer til en europæisk ramme for minimumsindkomstordninger; fremhæver 

betydningen af sådanne ordninger for at bevare den menneskelige værdighed samt deres 

rolle som en form for sociale investeringer, der sætter mennesker i stand til at gennemføre 

en uddannelse og/eller søge arbejde; 

13. tilslutter sig, at alle personer med handicap skal sikres støttetjenester og basal 
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indkomstsikkerhed, som giver dem mulighed for en anstændig levestandard og social 

inklusion; 

14. mener, at adgang til økonomisk overkommelige langtidsplejetjenester af høj kvalitet, 

herunder pleje i hjemmet, er en ret, som bør garanteres med hjælp fra tilstrækkeligt 

kvalificerede fagfolk, der er beskæftiget under anstændige forhold; mener, at 

lavindkomsthusholdninger derfor bør være omfattet af passende offentlige tjenesteydelser 

og skattefradrag; gentager sin opfordring til lovgivning om plejeorlov ledsaget af 

tilstrækkelig aflønning og social beskyttelse; 

15. mener, at børnefattigdom er et stort problem, hvor Europa bør være ambitiøs; opfordrer til 

en hurtig gennemførelse af en børnegaranti i alle medlemsstaterne, således at alle børn, 

der i øjeblikket lever i fattigdom, kan få adgang til gratis sundhedspleje, gratis uddannelse, 

gratis børnepasning, anstændige boligforhold og passende ernæring; 

16. opfordrer til lovgivning med henblik på at sikre, at adgang til sociale boliger eller 

passende boligstøtte gives til personer i nød, herunder naturligvis hjemløse, og at sårbare 

grupper og fattige husholdninger beskyttes mod tvangsudsættelse; opfordrer til 

skatteincitamenter for at hjælpe unge med lav indkomst med at etablere deres egne 

husholdninger; opfordrer til større brug af EFSI til at støtte byfornyelse og økonomisk 

overkommelige boliger; 

17. opfordrer til lovgivning, der sikrer rimelig adgang for alle til kvalitetsprægede og 

økonomisk overkommelige sociale ydelser af almen interesse og andre basale 

tjenesteydelser såsom elektronisk kommunikation, energi, transport og finansielle 

tjenesteydelser; fremhæver den rolle, som sociale virksomheder spiller; 

Lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet 

18. støtter en færdighedsgaranti som en ny ret for alle til at erhverve grundlæggende 

færdigheder til det 21. århundrede, herunder digitale færdigheder; fremhæver dette som en 

vigtig social investering, der kræver tilstrækkelig finansiering; 

19. er foruroliget over spredningen af usikkerhed som følge af den overdrevne brug af 

"atypiske" kontrakter; understreger betydningen af at sikre tilstrækkelig institutionel og 

budgetmæssig kapacitet til at yde tilstrækkelig beskyttelse af personer i utraditionelle 

beskæftigelsesformer; mener navnlig, at: 

a. socialforsikringsordninger skal udvides med henblik på at gøre det muligt for alle 

arbejdstagere at samle rettigheder, som giver indkomstsikkerhed i situationer 

såsom arbejdsløshed, ufrivilligt deltidsarbejde eller karriereafbrydelser af 

familiemæssige eller uddannelsesmæssige årsager 

b. alle arbejdstagere bør have en konto for personlig virksomhed, der er let 

tilgængelig via et websted og/eller en smartphoneapp, hvor de kan konsultere 

deres sociale rettigheder; 

20. påpeger, at sikre arbejdsskift kræver tilstrækkelige investeringer, både i offentlige 

arbejdsformidlingers institutionelle kapacitet og med henblik på at hjælpe jobsøgning og 

opkvalificering for den enkelte; 
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21. opfordrer til en fuldstændig gennemførelse af ungdomsgarantien for alle unge under 30 år 

og af henstillingen om langtidsledige; fremhæver disse som vigtige strukturreformer og 

sociale investeringer, der har behov for tilstrækkelig finansiering; 

22. mener, at der er et presserende behov for afgørende fremskridt inden for ligestilling 

mellem kønnene og balance mellem arbejdsliv og privatliv, navnlig med hensyn til 

følgende: 

a. direktiv 2006/54/EF bør revideres med henblik på at styrke de eksisterende 

mekanismer til at sikre ligebehandling mellem mænd og kvinder, lukke de 

vedvarende kønsbestemte forskelle i løn og pension og mindske den 

beskæftigelsesmæssige kønsopdeling 

b. der er behov for nye lovgivningsmæssige forslag vedrørende forældreorlov, 

herunder barselsorlov, fædreorlov, forældreorlov og plejeorlov, som tilskynder 

mænd og kvinder i alle arbejdstagerkategorier til mere ligeligt at deles om 

orlovsordninger med henblik på at forbedre kvinders adgang til og stilling på 

arbejdsmarkedet og gøre det lettere at forene privatliv og arbejdsliv; 

23. opfordrer Kommissionen til at fastlægge nye konkrete foranstaltninger til at sikre ikke-

forskelsbehandling og lige muligheder; 

Fair mobilitet 

24. understreger, at arbejdskraftens mobilitet inden for EU er en ret, hvis udøvelse skal 

støttes, men som ikke bør påtvinges arbejdstagere gennem dårlige forhold i deres 

hjemregioner og ikke bør undergrave værtslandets sociale standarder; 

Opbygning af midlerne til at opnå resultater i praksis 

25. opfordrer Kommissionen til at foreslå en klar køreplan for lovgivningsmæssige 

ajourføringer og andre foranstaltninger, der er nødvendige for en fuld gennemførelse i 

praksis af den europæiske søjle for sociale rettigheder; understreger, at den horisontale 

sociale klausul (artikel 9 i TEUF) i tilfælde af lovkonflikt bør anvendes korrekt; 

26. mener, at målet om opadgående social konvergens bør understøttes af et sæt mål, der 

bygger på Europa 2020-strategien og målene for bæredygtig udvikling og er 

retningsgivende for samordningen af økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale 

politikker i EU; mener, at disse mål også kan udgøre en del af den konvergenskodeks, 

som for øjeblikket drøftes for euroområdet, og kan baseres på følgende indikatorer, der er 

direkte berørt af de offentlige politikker: 

a. skolefrafaldsprocenten 

b. arbejdsløshedsprocenten 

c. andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET’er) 

d. fattigdomsrisikosatsen 

e. andelen af fattige i arbejde 
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f. børnefattigdom 

g. adgang til børnepasning og førskoleundervisning 

h. dækningen af kollektive overenskomstforhandlinger 

i. den samlede investeringskvote (faste bruttoinvesteringer og sociale investeringer) 

j. den samlede forsørgerkvote; 

27. opfordrer til en afbalancering af det europæiske semester, således at den eksisterende 

resultattavle med beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer og den nye 

konvergenskodeks tages direkte i betragtning ved udarbejdelsen af de landespecifikke 

henstillinger og henstillingen til euroområdet, og til en aktivering af EU's instrumenter; 

opfordrer indtrængende til en stærkere rolle for den makroøkonomiske dialog med 

arbejdsmarkedets parter; mener, at "makrosocial overvågning" er af stor betydning for at 

undgå, at økonomiske ubalancer mindskes på bekostning af en forværring af den 

beskæftigelsesmæssige og sociale situation; 

28. opfordrer til en "sølvregel" for sociale investeringer, der skal anvendes i forbindelse med 

gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten, det vil sige at betragte visse offentlige 

sociale investeringer med en klar positiv indvirkning på den økonomiske vækst (f.eks. 

børnepasning eller uddannelse) som værende berettiget til gunstig behandling ved 

vurderingen af det offentlige budgetunderskud og overholdelsen af reglen om at sænke 

gælden med 1/20; 

29. understreger, at fænomenet i dag med kapitalkrævende produktion, høje niveauer af 

ulighed og den voksende stigning i ”atypisk” arbejde indebærer et behov for at styrke den 

rolle, som generelle skatteindtægter spiller med hensyn til at samfinansiere 

socialforsikringsordninger for at skabe anstændig social beskyttelse for alle; 

30. gentager sin opfordring til en forhøjelse af FFR-lofterne for 2014-2020 med henblik på at 

håndtere de øgede behov; opfordrer navnlig til: 

a. en styrkelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

b. en stigning i omfanget af Den Europæiske Socialfond, Globaliseringsfonden og 

Fonden for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede 

c. etablering af et nyt instrument, der f.eks. skal finansieres af EU's indtægter fra 

håndhævelsen af konkurrencereglerne, og som skal støtte gennemførelsen af 

børnegarantien; 

31. opfordrer Kommissionen og EIB til at omstille EFSI’s fokus på jobskabelse og sociale 

investeringer og tilpasse dens risiko-/afkastkrav i overensstemmelse hermed; 

32. mener, at den særlige dynamik i den økonomiske tilpasning i euroområdet kræver, at der 

inden for euroområdets finanspolitiske kapacitet udformes to finansielle instrumenter, som 

vil være særlig relevante for gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale 

rettigheder: 
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a. en fond for fornyet strukturel konvergens, der støtter gennemførelsen af socialt 

retfærdige reformer og investeringer, som er nødvendige for at øge 

vækstpotentialet i kriseramte områder og genetablere opadgående social 

konvergens, herunder gennemførelsen af ungdomsgarantien, færdighedsgarantien 

og børnegarantien 

b. en europæisk arbejdsløshedsforsikringsordning, der supplerer de nationale 

ordninger i tilfælde af alvorlige cykliske kriser og bidrager til at forhindre 

omdannelsen af asymmetriske chok til strukturelle ulemper; 

33. opfordrer Kommissionen til at indarbejde ovennævnte finansielle instrumenter i sine 

forslag til den flerårige finansielle ramme for perioden efter 2020 og hvidbogen om ØMU; 

34. opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at omsætte den 

europæiske søjle for sociale rettigheder til relevante eksterne foranstaltninger, navnlig ved 

at fremme gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling, ILO's konventioner og 

europæiske sociale standarder gennem handelsaftaler og strategiske partnerskaber; 

35. mener, at den europæiske søjle for sociale rettigheder bør vedtages i 2017 som en 

bindende aftale mellem Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd med deltagelse af 

arbejdsmarkedets parter på højeste niveau og bør indeholde en tydelig 

gennemførelseskøreplan med konkrete forpligtelser og tidsfrister; 

36. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes parlamenter. 



 

PR\1104224DA.docx 11/14 PE589.146v02-00 

 DA 

BEGRUNDELSE 

Europa har siden det 19. århundrede og især efter Anden Verdenskrig udviklet den mest 

avancerede sociale model i verdenshistorien og opnået ordentlige arbejdsforhold, omfattende 

social beskyttelse og forholdsvis gode offentlige tjenesteydelser for en stor del af 

befolkningen. Den europæiske sociale model har på sin side bidraget til betydelige 

produktivitetsgevinster og til Europas konkurrenceevne på grundlag af en sund og 

veluddannet arbejdsstyrke med en rimelig købekraft til at fastholde et højtudviklet indre 

marked.  

Flere på hinanden følgende udvidelser af EU har medført en opgradering af de tiltrædende 

medlemsstaters sociale standarder og støttet en gradvis opadgående økonomisk konvergens, 

også takket være EU's struktur- og samhørighedsfonde. Alt i alt har den europæiske sociale 

model været en vigtig faktor for succeshistorien om den europæiske integration, som har bragt 

fred, sikkerhed og fælles velstand i flere årtier. Velfærdsstatens institutioner og dialogen 

mellem arbejdsmarkedets parter har også hjulpet Europa med at håndtere den 

verdensomspændende finanskrise, der brød ud i 2007-2008.  

Den sociale dimension af den europæiske integration har imidlertid været hårdt ramt af den 

langvarige krise i euroområdet siden 2010. Næsten 2 billioner EUR af skatteydernes penge 

blev brugt i statsstøtte til den finansielle sektor i 2008-20141, hvilket udløste en 

statsgældskrise i flere medlemsstater. Samtidig blev mange medlemsstater tvunget til at 

gennemføre en streng finanspolitisk konsolidering og interne devalueringsmekanismer, 

hovedsagelig på grund af manglende fælles stabiliseringsmekanismer inden for Europas 

ufuldstændige Økonomiske og Monetære Union. Disse politikker medførte alvorlige sociale 

problemer, der stadig er akutte i mange lande. 

Som følge af krisen i euroområdet er mange borgere begyndt at betragte EU som en maskine 

for divergens, ulighed og social uretfærdighed. Et projekt, der i årtier har været forbundet med 

konvergens, velstand og fremgang, får nu skylden for at nedklassificere velfærdssystemer og 

ses som en trussel mod borgernes velfærd. 

Samtidig står Europa over for en række velkendte strukturelle tendenser og udfordringer 

såsom globalisering, demografiske ændringer (herunder aldring, feminisering, lave fødselstal, 

migration), klimaændringer og knappe naturressourcer. Det er ligeledes vidne til en ny fase af 

den digitale revolution, som har en dyb indvirkning på arbejdsmarkedernes funktion.  

Efter ordførerens mening er dette den grundlæggende udfordring, der skal håndteres i 

forbindelse med fastlæggelsen af en definition af en "europæisk søjle for sociale rettigheder” 

og i forbindelse med ajourføringen af den europæiske sociale model, således at den passer til 

det 21. århundrede. Vi har brug for vores velfærdsstatsstrukturer til at følge med den 

demografiske udvikling, teknologi, globalisering og en betydelig nylig stigning i sociale 

uligheder. Samtidig er vi nødt til at afhjælpe de skader, som er fulgt med den langvarige 

økonomiske krise. Vi er nødt til definitivt at styrke et socialt Europa og forbedre den 

økonomiske politikudformning og udformningen af ØMU'en.  

                                                 
1 Europa-Kommissionen, resultattavlen for statsstøtte 2015, http://europa.eu/!vp68mB.  

http://europa.eu/!vp68mB
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For at tage denne udfordring op og leve op til borgernes forventninger er det afgørende at 

anerkende og (igen) værdsætte, at staten spiller en afgørende rolle for udformningen af 

markeder og forvaltningen af sociale risici. Staten gør bl.a. dette gennem regulering, 

indkomstfordeling og levering af (eller støtte til) kollektive socialforsikringsordninger, sociale 

bistandsprogrammer, offentlige tjenesteydelser og tjenesteydelser af almen interesse. EU skal 

igen blive en støttende magtfaktor i denne henseende, der styrker medlemsstaterne og hjælper 

dem med at fremme den europæiske sociale model i en global sammenhæng. EU skal også 

(igen) blive en magtfaktor, der yder støtte til større social dialog mellem virksomhederne og 

arbejdstagerne og bidrager til at sikre en retfærdig fordeling af indkomster og risici, selv på 

markeder præget af digitalisering og global konkurrence. 

Den europæiske sociale model har naturligvis mange nationale variationer, og hvert land har 

sine særlige ordninger i tråd med den historiske udvikling og nærhedsprincippet. Over for 

globaliseringen og de teknologiske forandringer er EU's medlemsstater imidlertid stærkt 

afhængige af hinanden (også i betragtning af den fælles valuta, som knytter dem sammen), og 

de kan kun levere fælles velstand til borgerne ved at arbejde sammen. Uden en fælles 

europæisk ramme vil medlemsstaterne uden tvivl blive fanget i en ødelæggende konkurrence 

baseret på et kapløb mod bunden med hensyn til de sociale standarder. Den europæiske 

sociale model er derfor et fælles projekt, hvis centrale målsætning er opadgående social 

konvergens: En vedvarende forbedring af velfærden for alle personer i alle EU-lande, der 

bygger på bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst og på foranstaltninger, som sikrer, at 

ingen person og intet land bliver ladt tilbage, og at alle kan deltage i samfundet og 

økonomien. 

Opadgående social konvergens kan kun opnås gennem medlemsstaternes kollektive indsats. 

EU har med henblik herpå allerede vedtaget lovgivning, der regulerer arbejdsmarkedet, 

produktmarkedet og markedet for tjenesteydelser, og indført mekanismer til 

politikkoordinering og relevante finansielle instrumenter. Den gældende ret gælder for alle 

medlemsstater, og de grundlæggende sociale rettigheder gælder for alle borgere i EU. Derfor 

bør processen med ajourføring af sociale standarder gennem den europæiske søjle for sociale 

rettigheder også omfatte alle EU's medlemsstater. 

Når det er sagt, er det klart, at euroområdet med sin nuværende makroøkonomiske ramme står 

over for særlige udfordringer med hensyn til at opfylde de beskæftigelsesmæssige og sociale 

mål, der er fastsat i traktaterne. Tabet af flere nationale økonomiske instrumenter gennem 

euroområdemedlemskabet har vist sig at skabe et pres for at opnå en hårdere og hurtigere 

intern tilpasning, f.eks. gennem løn, arbejdsvilkår, arbejdsløshed og nedskæring af de sociale 

udgifter. En genskabelse af en passende socioøkonomisk sikkerhed for at kompensere for 

denne øgede interne fleksibilitet inden for euroområdet kræver derfor indførelse af specifikke 

sociale mål, standarder og/eller finansielle instrumenter på euroområdeniveau. 

Hvad er europæiske borgeres vigtigste ambitioner og forventninger, når det gælder 

ajourføring af den europæiske sociale model? Borgerne ønsker helt sikkert at bevare den 

europæiske livsstil og ønsker at have tillid til Europas bæredygtige udvikling, der giver 

mulighed for nuværende og kommende generationers velfærd. Dette betyder, at EU og 

medlemsstaterne skal: 

 forberede og styrke borgerne for så vidt angår viden, færdigheder, tid og plads med henblik på 
meningsfuld deltagelse i det økonomiske liv 
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 gennemføre en økonomisk politik, der bidrager til at skabe arbejdspladser af høj kvalitet og giver 
borgerne mulighed for at opnå økonomisk sikkerhed og selvrealisering med anstændige 
arbejdsvilkår 

 beskytte borgere mod sociale risici, der opstår i et livsforløb 

 sænke det nuværende høje niveau af social ulighed og  

 fremme borgernes aktive deltagelse: Velfærdsstaten skal være forståelig og tilgængelig og 

give borgerne en følelse af delagtighed og tilbyde tilstrækkeligt åbne strukturer for social 

dialog og demokratiske politikker. 

Unges ideer og energi bliver særlig vigtige for at ajourføre og forny velfærdsstatens strukturer 

og sikre fælles velstand. ”Millenniumgenerationen" er i gennemsnit sandsynligvis den bedst 

uddannede generation, Europa nogensinde har haft, men de står over for meget længere og 

mere vanskelige overgange fra skole til arbejdsliv end tidligere generationer, hvilket er ved at 

ødelægge en del af deres store potentiale. Vi er nødt til at forhindre dette store sociale tab ved 

bedre at tilrettelægge deres økonomiske, sociale og politiske inklusion. 

Alle disse udfordringer og ambitioner kræver en række ændringer i den værktøjskasse, der 

ligger til grund for den europæiske sociale model.  

Begrebet "sociale investeringer" er nyttigt for at styre denne udvikling på grundlag af den 

indsigt, at forebyggelse og tidlig indgriben er billigere end efterfølgende afhjælpning af 

sociale problemer. Sociale investeringer består af offentlig (støtte til) levering af 

tjenesteydelser, der gør det muligt for alle mennesker at deltage i økonomien og samfundet 

igennem hele deres liv, f.eks. gennem børnepasning af høj kvalitet, uddannelse, livslang 

læring, sundhedspleje, aktive arbejdsmarkedspolitikker, social forsikring, 

minimumsindkomstordninger og foranstaltninger, der skal udrydde digital analfabetisme. 

Sociale investeringer er en forudsætning for bæredygtig vækst og velfærd i avancerede 

økonomier. De henhører primært under den offentlige sektors ansvar, men kan også reelt 

leveres af socialøkonomiske virksomheder og andre aktører i "den tredje sektor".  

Europa er også nødt til at tilpasse sin arbejdsmarkedslovgivning og sine 

socialforsikringsordninger med henblik på at sikre rimelige og retfærdige arbejdsvilkår og 

social beskyttelse for alle typer arbejdstagere. Efterspørgslen efter arbejdskraft er ved at blive 

og forbliver formentlig mere "glidende" og diversificeret, hvilket i nogle tilfælde kan være til 

gavn for produktivitet og balancen mellem arbejde og privatliv. ”Atypisk" arbejde indebærer 

imidlertid også ofte længerevarende økonomisk usikkerhed og sårbare situationer, hvilket den 

offentlige sektor skal bekæmpe.  

Der vil også være behov for ændringer på indtægtssiden for vores velfærdsstater, som i 

øjeblikket er afhængige af fire primære mekanismer til retfærdig fordeling af økonomisk 

værdi: 

 kapital-arbejdskraftforhandlinger om fordelingen af bruttoindkomsten, herunder via kollektive 
overenskomster, understøttet af mindsteløn og andre statsstøttede ordninger 

 socialforsikringsordninger, der er fastlagt i lovgivningen og opbygget med bidrag fra 
arbejdstagere, arbejdsgivere og staten 

 beskatning og offentlige udgifter og 

 regulering af det internationale finansielle system og bekæmpelse af skatteundgåelse. 
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Alle disse fire mekanismer er nødvendige for at sikre en bæredygtig velfærdsstat og et 

passende niveau for de offentlige investeringer. I fremtiden vil det imidlertid være nødvendigt 

at være mindre afhængig af arbejdskraftbaserede bidrag og mere afhængig af almindelig 

beskatning, finansiel regulering og en virkningsfuld bekæmpelse af skatteundgåelse. 

Akkumuleringen af sociale sikringsrettigheder gennem arbejde er et vigtigt aspekt ved 

anstændigt arbejde, idet dette i højere grad motiverer arbejdstagerne og bidrager til langsigtet 

økonomisk og social stabilitet end indtægtsbestemte sociale ydelser eller betingelsesløse 

minimumsindkomstordninger. Den store ulighed i dag, stigningen i ”atypiske” 

ansættelsesforhold og den stigende kapitalintensitet i den økonomiske produktion tyder 

imidlertid på, at der er behov for at reducere skattekilen på arbejde (herunder 

socialsikringsbidrag) og for i højere grad at medfinansiere sociale sikringsordninger fra andre 

skatteindtægter (f.eks. fra kapitalgevinster, formue eller forurening) for at skabe et anstændigt 

niveau af social beskyttelse for alle. 

Den europæiske økonomiske styring skal afbalanceres yderligere, idet der skal tages større 

hensyn til sociale indikatorer i den økonomiske politikudformning. I lighed med euroområdet 

skal der indledes en ny god cirkel med højere investeringer, der fører til skabelse af job af høj 

kvalitet, hvorved borgerne får økonomisk sikkerhed og bidrager til større samlet efterspørgsel 

og yderligere investeringer. Højere beskæftigelse og bedre socialsikringsdækning ville også 

øge mængden af inddrevne indtægter og således forbedre velfærdsstatens bæredygtighed. 

Endelig bør euroen blive en motor for opadgående konvergens. 

Der bør i forbindelse med den europæiske søjle for sociale rettigheder også overvejes en 

bedre anvendelse af EU's eksterne politikker til virkeliggørelsen af sociale rettigheder i 

Europa og opfyldelsen af de globale mål for bæredygtig udvikling. Europa har en klar 

strategisk interesse i en styrket dialog mellem arbejdsmarkedets parter, gennemførelse af 

ILO's konventioner og henstillinger og forbedringer af sociale beskyttelsesordninger og 

sociale tjenesteydelser i hele verden. Det bør derfor forfølge disse interesser i sine 

handelsaftaler, strategiske partnerskaber, udviklingspolitikker, naboskabspolitikker og den 

europæiske dagsorden for migration.  

Som konklusion er den europæiske søjle for sociale rettigheder et vigtigt og presserende 

initiativ, som Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet med rette har prioriteret højest i 

deres politiske prioriteringer. Men dette projekt og ideen om "et socialt Europa" kan ikke 

begrænses til en lille gruppe af EU-specialister. ”Et socialt Europa" opleves af alle personer 

gennem de rettigheder, de har på arbejdspladsen, de sociale tjenesteydelser, de kan få adgang 

til, de sociale investeringer, de modtager, de politikker, som påvirker deres økonomiske 

udsigter, og den sociale beskyttelse, som de kan påberåbe sig, når noget går galt i deres liv.  

”Et socialt Europa" er og skal være for alle og skal give håndgribelige forbedringer i 

borgernes liv. Styrken i den europæiske søjle for sociale rettigheder skal derfor spredes 

gennem hele EU’s struktur på flere niveauer, bl.a. kommunale, regionale og nationale 

myndigheder og deres samarbejde med virksomheder, fagforeninger og civilsamfundet. 

 


