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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om en europeisk pelare för sociala rättigheter 

(2016/2095(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

– med beaktande av den europeiska sociala stadgan, dess tilläggsprotokoll och dess 

reviderade version som trädde i kraft den 1 juli 1999, 

– med beaktande av gemenskapsstadgan om arbetstagares grundläggande sociala 

rättigheter, som antogs den 9 december 1989, 

 med beaktande av konventioner och rekommendationer som utarbetats av 

Internationella arbetsorganisationen (ILO), 

– med beaktande av befintlig unionslagstiftning, mekanismer för politisk samordning och 

finansieringsinstrument på områdena sysselsättning, socialpolitik, ekonomisk och 

monetär politik, den inre marknaden, den fria rörligheten för varor, personer, tjänster 

och kapital, Europeiska socialfonden, samt ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning, 

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 25–26 mars 2010 och den 17 juni 

2010, samt kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020: En strategi 

för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020), 

– med beaktande av kommissionens politiska riktlinjer En ny start för EU: Mitt program 

för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring, framlagda av 

Jean-Claude Juncker den 15 juli 2014, 

– med beaktande av de fem ordförandenas rapport av den 22 juni 2015 om 

färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 mars 2016 om samråd om en 

europeisk pelare för sociala rättigheter (COM(2016)0127), och dess bilagor, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 juli 2016 En europeisk agenda 

för delningsekonomin (COM(2016)0356), 

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2016 om de strategiska prioriteringarna 

för kommissionens arbetsprogram 20171, 

– med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2015 om tillämpningen av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2016)0312. 

http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1474374167822&type=expert&locale=sv
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genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och 

män i arbetslivet1, 

– med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2015 om att minska ojämlikhet, med 

särskilt fokus på barnfattigdom2, 

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2015 om EU:s strategiska ram för 

arbetsmiljö 2014–20203, 

– med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2016 om genomförandet av 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt 

beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen4, 

– med beaktande av sin resolution av den [15 september 2016] om social dumpning i 

Europeiska unionen (2015/2255(INI))5, 

– med beaktande av sin resolution av den [13 september 2016] om inrättande av 

gynnsamma arbetsmarknadsvillkorför balans mellan arbetsliv och privatliv 

(2016/2017(INI))6, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 november 2012 om en social 

investeringspakt – som ett svar på krisen7, och kommissionens paket om sociala 

investeringar av den 20 februari 2013, 

– med beaktande av ILO:s studie från 2016 Building a social pillar for European 

convergence, 

– med beaktande av de många synpunkter från arbetsmarknadens parter, civilsamhällets 

organisationer och andra aktörer, samt den diskussion som hölls med en del av dem den 

1 september 2016, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

(A8-0000/2016), och av följande skäl: 

A. Europeiska unionen behöver ett paradigmskifte i riktning mot en stark europeisk social 

modell grundad på solidaritet, social rättvisa, en rättvis fördelning av rikedom, 

jämställdhet, ett högkvalitativt offentligt utbildningssystem, arbetstillfällen av hög 

kvalitet och hållbar tillväxt – en modell som säkerställer fullgott socialt skydd för alla, 

större egenmakt för utsatta grupper, stärker deltagandet i det civila och politiska livet 

samt förbättrar levnadsstandarden för alla medborgare genom att leva upp till de mål 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0351. 
2 Antagna texter, P8_TA(2015)0401. 
3 Antagna texter, P8_TA(2015)0411. 
4 Antagna texter, P8_TA(2016)0318. 
5 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
6 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
7 Antagna texter, P7_TA(2012)0419. 
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och de rättigheter som fastställs i unionsfördragen, stadgan om de grundläggande 

rättigheterna och den europeiska sociala stadgan. 

B. Kommissionen förväntas under våren 2017 lägga fram ett förslag till en bindande 

europeisk pelare för sociala rättigheter. 

1. Europaparlamentet understryker att den europeiska pelaren för sociala rättigheter inte 

får begränsas till en förklaring om principer eller goda avsikter, utan måste omfatta 

verkliga åtgärder (lagstiftning, mekanismer för politikutformning och finansiella 

instrument), inverka gynnsamt på medborgarnas vardag på kort sikt och främja 

Europabygget under 2000-talet genom att effektivt upprätthålla sociala rättigheter och 

fördragsmål, stärka sammanhållningen och uppåtgående konvergens samt bidra till 

fullbordandet av den ekonomiska och monetära unionen. 

2. Europaparlamentet framhäver att den europeiska pelaren för sociala rättigheter bör 

utrusta unionsmedborgarna med kraftfullare verktyg för att ta kontrollen över sin vardag 

och göra så att marknaderna förmår sörja för välbefinnande och hållbar utveckling. 

En uppdatering av befintliga sociala standarder 

3. Europaparlamentet uppmanar till antagandet av ett direktiv om rättvisa arbetsvillkor för 

alla anställningsformer, genom att för varje arbetstagare säkerställa en grundläggande 

uppsättning verkställbara rättigheter, däribland likabehandling, socialt skydd, skydd mot 

uppsägning, hälso- och säkerhetsskydd, bestämmelser om arbetstid och vilotid, 

förenings- och representationsfrihet, kollektivförhandlingar, tillgång till utbildning, 

samt lämpliga informations- och samrådsrättigheter. Parlamentet understryker att detta 

direktiv bör vara tillämpligt på såväl anställda som på alla arbetstagare i atypiska 

anställningsformer, såsom visstidsanställningsavtal, deltidsarbete, behovsarbete, 

egenföretagande, folkentreprenad och praktikprogram. Parlamentet begär att 

EU:s regelverk uppdateras i enlighet med detta, så att det blir tillämpligt på alla 

arbetstagare. 

Kvalitativa och rättvisa arbetsförhållanden 

4. Europaparlamentet uppmanar till beslutsamma steg mot rättssäkerhet när det gäller vad 

som utgör ”sysselsättning”, även för arbeten som möjliggörs genom digitala 

plattformar. Parlamentet understryker att tillsvidareanställningar bör förbli normen med 

tanke på deras betydelse för socioekonomisk trygghet. Parlamentet uppmanar till att 

direktivet om rättvisa arbetsvillkor bör innehålla relevanta minimistandarder som ska 

säkerställas i otryggare anställningsformer, i synnerhet följande: 

a) Värdiga arbetsförhållanden för praktik- och lärlingsplatser, som förbjuder dem 

som är oavlönade eller så dåligt betalda att arbetstagarna inte får ekonomin att gå 

ihop. 

b) Arbeten som möjliggörs genom digitala plattformar, en anställningsform som i 

mindre grad är beroende av fullständig kumulation av relevanta kriterier. 

c) Begränsningar avseende behovsarbete: Nolltidskontrakt bör förbjudas och vissa 

kärnarbetstimmar bör garanteras för alla arbetstagare. 
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5. Europaparlamentet betonar behovet av förnyad uppåtgående lönekonvergens över hela 

EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt stödja en bredare täckning för 

kollektivförhandlingar. Parlamentet menar att i syfte att säkerställa skäliga löner måste 

minimilöner fastställas på skälig nivå. Parlamentet rekommenderar införandet av 

lägstalöner genom lagstiftning eller kollektivförhandlingar, i syfte att uppnå minst 60 % 

av respektive nationell genomsnittslön. 

6. Europaparlamentet påminner om rätten till att hälsosamma och säkra arbetsvillkor även 

omfattar begränsningar vad avser arbetstid och bestämmelser om minimitid för vila och 

årlig semester. Parlamentet emotser förslag från kommissionen om lagstiftning och 

andra konkreta åtgärder för att upprätthålla denna rättighet för alla arbetstagare, och 

dessa ska återspegla dagens samlade kunskap om hälso- och säkerhetsrisker. 

7. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är med kollektiva rättigheter. Parlamentet 

förväntar sig av kommissionen att den ökar sitt konkreta stöd för en stärkt social dialog i 

medlemsstater och i sektorer där denna är svag till följd av den utdragna krisen eller där 

atypiska anställningsformer är utbredda. 

Tillräcklig och hållbar social trygghet 

8. Europaparlamentet stöder mer samordnade bestämmelser för sociala förmåner och 

socialtjänst som ett sätt att göra välfärdsstaten mer begriplig och tillgänglig utan att 

försämra den sociala tryggheten. Parlamentet lyfter fram betydelsen av att informera 

medborgarna om sociala rättigheter och om potentialen med e-förvaltningslösningar, 

möjligen tillsammans med ett europeiskt socialförsäkringskort som skulle förbättra den 

enskildes medvetenhet men också hjälpa mobila arbetstagare att förtydliga sina avgifter 

och rättigheter. 

9. Europaparlamentet håller med om vikten av allmän tillgång till förebyggande vård och 

medicinsk behandling av hög kvalitet i rätt tid. Parlamentet betonar att alla arbetstagare 

måste omfattas av sjukförsäkring. 

10. Europaparlamentet är medvetet om att den stigande förväntade livslängden och den 

minskande arbetskraften utgör en utmaning för pensionssystemens hållbarhet och för 

rättvisa mellan generationerna. Parlamentet bekräftar på nytt att det bästa svaret är att 

öka den allmänna sysselsättningen. Parlamentet anser att pensionsåldern, vid sidan om 

förväntad livslängd, ska återspegla andra faktorer såsom arbetsmarknadstrender, 

försörjningskvoten, födelsetalen och skillnader i arbetsbelastning. 

11. Europaparlamentet insisterar på att alla arbetstagare bör omfattas av en försäkring mot 

ofrivillig arbetslöshet eller deltigsanställning, åtföljt av jobbsökning och investeringar i 

utbildning och omskolning. 

12. Europaparlamentet vill se en europeisk ram för minimiinkomstsystem. Parlamentet 

framhäver vikten av sådana system för att upprätthålla den mänskliga värdigheten och 

som en form av sociala investeringar som möjliggör för människor att utbilda sig 

och/eller söka jobb. 
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13. Europaparlamentet håller med om att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång 

till möjliggörande tjänster och en grundläggande inkomsttrygghet som ger en rimlig 

levnadsstandard och social delaktighet. 

14. Europaparlamentet anser att tillgången till överkomliga och högkvalitativa 

långtidsvårdstjänster, däribland hemsjukvård, är en rättighet som ska upprätthållas med 

hjälp av lämpligt kvalificerad yrkespersonal anställd enligt anständiga villkor. 

Parlamentet menar att låginkomsthushåll därför bör erbjudas adekvata offentliga tjänster 

och skattelättnader. Parlamentet upprepar sin uppmaning om lagstiftning om ledighet 

för omsorgsgivare åtföljt av adekvat ersättning och socialt skydd. 

15. Europaparlamentet anser att barnfattigdom är en central fråga där Europa bör agera 

kraftfullt. Parlamentet uppmanar till snabbt genomförande av en barngaranti i alla 

medlemsstater, så att alla barn som nu lever i fattigdom får tillgång till kostnadsfri 

hälso- och sjukvård, utbildning och barnomsorg samt anständiga bostadsförhållanden 

och tillräcklig näring. 

16. Europaparlamentet uppmanar till lagstiftning som säkerställer tillgång till sociala 

bostäder eller tillräckliga bostadsbidrag för behövande, där hemlösa naturligtvis är 

inbegripna, och att utsatta människor och fattiga hushåll skyddas mot avhysning. 

Parlamentet uppmanar till skattelättnader för att hjälpa unga med låga inkomster att 

skaffa sig en egen bostad. Parlamentet uppmanar till bättre utnyttjande av Efsi i syfte att 

främja stadsförnyelse och tillhandahållande av bostäder till rimliga priser. 

17. Europaparlamentet vill se lagstiftning som säkerställer rättvis tillgång för alla till 

högkvalitativa och överkomliga sociala tjänster av allmänintresse och andra 

grundläggande tjänster, såsom e-kommunikation, energi, transport och finansiella 

tjänster. Parlamentet framhäver den roll som sociala företag spelar. 

Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden 

18. Europaparlamentet stöder kompetensgarantin som en ny rättighet för alla så att man kan 

tillägna sig grundläggande kompetens för 2000-talet, däribland digital kunskap. 

Parlamentet lyfter fram detta som en viktigt social investering som kräver lämplig 

finansiering. 

19. Europaparlamentet är oroat över den ökande otryggheten till följd av överdrivet 

utnyttjande av atypiska anställningsavtal. Parlamentet betonar vikten av att säkerställa 

tillräcklig institutionell och budgetmässig kapacitet för att tillhandahålla adekvat skydd 

för människor i atypiska anställningsformer. Parlamentet anser i synnerhet följande: 

a) Socialförsäkringssystemen måste breddas i syfte att möjliggöra för alla 

arbetstagare att ackumulera förmåner som ger inkomsttrygghet i fall av 

arbetslöshet, ofrivilligt deltidsarbete eller avbrott i yrkeslivet av familje- eller 

utbildningsskäl. 

b) Alla arbetstagare bör ha ett personligt aktivitetskonto som är lättillgängligt via 

webbplats och/eller app, där de kan konsultera sina sociala förmåner. 
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20. Europaparlamentet påpekar att trygga övergångar mellan olika arbeten kräver adekvata 

investeringar, både vad gäller institutionell kapacitet för offentliga arbetsförmedlingar 

och för att hjälpa den enskilde i jobbsökande och kompetensutveckling. 

21. Europaparlamentet uppmanar till fullständigt genomförande av ungdomsgarantin för 

alla under 30 år och av rekommendationen om långtidsarbetslösa. Parlamentet lyfter 

fram dessa som viktiga strukturella reformer och sociala investeringar i behov av 

adekvat finansiering. 

22. Europaparlamentet anser att avgörande framsteg brådskar på områdena jämställdhet och 

balans mellan arbetsliv och privatliv. I synnerhet: 

a) Direktiv 2006/54/EG bör ses över i syfte att stärka de befintliga mekanismerna för 

säkerställande av likabehandling mellan män och kvinnor, eliminera de 

kvarstående könsklyftorna när det gäller löner och pensioner, samt minska den 

yrkesmässiga segregeringen. 

b) Det finns ett behov för nya lagstiftningsförslag om system för familjeledighet, 

däribland mammaledighet, pappaledighet, föräldraledighet och ledighet för 

omsorgsgivare, genom att uppmuntra till kvinnors och mäns lika uttag av ledighet 

i alla arbetstagarkategorier i syfte att förbättra kvinnors tillgång till och ställning 

på arbetsmarknaden samt underlätta balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram nya konkreta åtgärder för att 

säkerställa icke-diskriminering och lika möjligheter. 

Rättvis rörlighet 

24. Europaparlamentet understryker att rörligheten för arbetstagare inom EU är en rättighet 

vars utövande måste stödjas men som inte bör påtvingas arbetstagare genom fattiga 

förhållanden i hemregionerna, och bör heller inte underminera värdländernas sociala 

standard. 

Kraftsamling för att uppnå praktiska resultat 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag till en tydlig 

färdplan för legislativa översyner och andra åtgärder som behövs för fullständigt 

praktiskt genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Parlamentet 

framhäver att i fall av lagkonflikt bör den horisontella sociala klausulen (artikel 9 i 

EUF-fördraget) tillämpas på ett korrekt sätt. 

26. Europaparlamentet anser att målet med uppåtgående social konvergens bör stödjas av en 

uppsättning mål som bygger på Europa 2020-strategin och målen för hållbar utveckling 

och fungera som guide för samordningen av den ekonomiska politikens och 

sysselsättnings- och socialpolitiken i EU. Parlamentet anser att dessa mål även skulle 

kunna utgöra en del av konvergenskoden som för närvarande diskuteras för 

euroområdet, och skulle kunna baseras på följande indikatorer som direkt påverkas av 

den förda politiken: 

a) Tidiga avhopp från skolan, 
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b) arbetslöshet, 

c) andelen mar som varken arbetar eller studerar, 

d) andelen som riskerar att drabbas av fattigdom, 

e) andelen förvärvsarbetande fattiga, 

f) barnfattigdom, 

g) tillgång till barnomsorg och förskoleverksamhet, 

h) kollektivförhandlingarnas omfattning, 

i) den totala investeringsnivån och 

j) försörjningskvoten. 

27. Europaparlamentet uppmanar till återställd balans vad avser den europeiska 

planeringsterminen så att den befintliga resultattavlan med centrala 

sysselsättningsrelaterade och sociala indikatorer och den nya konvergenskoden beaktas 

direkt vid utarbetandet av landsspecifika rekommendationer och rekommendationen för 

euroområdet, samt aktiveringen av EU-instrument. Parlamentet uppmanar till en ökad 

roll för den makroekonomiska dialogen med arbetsmarknadens parter. Parlamentet 

anser att ”makrosocial övervakning” är av stor betydelse när det gäller att undvika att 

ekonomiska obalanser minskas på bekostnad av försämrad sysselsättning och social 

situation. 

28. Europaparlamentet vill att ”en gyllene regel” om sociala investeringar ska tillämpas när 

stabilitets- och tillväxtpakten genomförs, nämligen att överväga vissa offentliga sociala 

investeringar med tydlig positiv inverkan på ekonomisk tillväxt (t.ex. barnomsorg eller 

utbildning) såsom lämpliga för gynnsam behandling vid bedömning av offentliga 

underskott och uppfyllandet av 1/20-skuldkriteriet. 

29. Europaparlamentet lyfter fram att vår tids fenomen med kapitalintensiv produktion, 

stora ojämlikheter och den ständiga ökningen av atypiska arbetstillfällen pekar på ett 

behov av att öka rollen för allmänna skatteintäkter vid medfinansiering av 

socialförsäkringssystem i syfte att tillhandahålla ett rimligt socialt skydd för alla. 

30. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att öka taken i den fleråriga budgetramen 

2014–2020 i syfte att klara de ökade behoven. Parlamentet efterlyser framför allt 

följande: 

a) Ett stärkt ungdomssysselsättningsinitiativ. 

b) En ökad volym på Europeiska socialfonden, Europeiska fonden för justering för 

globaliseringseffekter och fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst 

ställt. 
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c) Inrättandet av ett nytt instrument – exempelvis finansierat med EU-inkomster från 

verkställandet av konkurrenslagstiftningen – till stöd för genomförandet av 

barngarantin. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EIB att se till att Efsi fokuserar på 

jobbskapande och sociala investeringar och att anpassa dess risk/förtjänst-krav därefter. 

32. Europaparlamentet menar att den specifika dynamik som kännetecknar den ekonomiska 

anpassningen inom euroområdet manar till framtagandet av två finansiella instrument, 

inom euroområdets finanspolitiska kapacitet, som skulle vara särskilt relevanta för 

genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter: 

a) En fond för förnyad strukturell konvergens som stöder genomförandet av socialt 

rättvisa reformer och de investeringar som behövs för att öka tillväxtpotentialen i 

krisdrabbade områden och återupprätta en uppåtgående social konvergens, 

däribland genomförandet av ungdomsgarantin, kompetensgarantin och 

barngarantin. 

b) Ett europeiskt arbetslöshetsförsäkringssystem som kompletterar de nationella 

systemen vid en allvarlig konjunkturnedgång och som bidrar till att förebygga att 

en asymmetrisk chock övergår i en strukturell nackdel. 

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att integrera ovanstående finansiella 

instrument i sina förslag om den fleråriga budgetramen för perioden efter 2020 och i sin 

vitbok om den ekonomiska och monetära unionen. 

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, utrikestjänsten och medlemsstaterna att 

införa den europeiska pelaren för sociala rättigheter i relevanta yttre åtgärder, särskilt 

genom att främja genomförandet av FN:s mål för en hållbar utveckling, 

ILO-konventioner och europeiska sociala normer via handelsavtal och strategiska 

partnerskap. 

35. Europaparlamentet anser att den europeiska pelaren för sociala rättigheter bör antas 

2017 i form av ett bindande avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska rådet, med 

medverkan från arbetsmarknadens parter på högsta nivå, och bör innehålla en tydlig 

färdplan för genomförandet, med konkreta åtaganden och måldatum. 

36. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och medlemsstaternas parlament. 
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MOTIVERING 

Europa har utvecklat sig sedan 1800-talet, och inte minst sedan andra världskriget har vi den 

mest avancerade sociala modellen i världshistorien, med värdiga arbetsvillkor, omfattande 

socialt skydd och relativt bra offentliga tjänster för en stor del av befolkningen. Den 

europeiska sociala modellen har i sin tur bidragit till betydande produktivitetsvinster och till 

Europas konkurrenskraft, baserad på en frisk och kompetent arbetskraft med hyfsad köpkraft 

som bidrar till att upprätthålla den sofistikerade inre marknaden.  

Utvidgningarna av unionen har möjliggjort en höjning av de anslutande medlemsstaternas 

sociala standard och drivit på den uppåtgående ekonomiska konvergensen, inte minst tack 

vare EU:s struktur- och sammanhållningsfonder. Sammantaget har den europeiska sociala 

modellen haft stor betydelse för den europeiska integrationens framgångssaga och har lett till 

fred, säkerhet och ett välstånd för de flesta under flera årtionden. Välfärdsstatens institutioner 

och den sociala dialogen har även hjälpt Europa att klara den globala ekonomiska krisen som 

bröt ut 2007–2008.  

Men den europeiska integrationens sociala dimension har drabbats hårt av den utdragna krisen 

i euroområdet sedan 2010. Nästan 2 miljarder euro av skattebetalarnas pengar har använts för 

statligt stöd till den finansiella sektorn under 2008–20141, vilket har utlöst en stadsskuldskris 

för flera medlemsstater. Samtidigt har många medlemsstater varit tvungna att genomföra 

kännbara finanspolitiska konsolideringar och inre devalveringsåtgärder, till stor del på grund 

av bristen på gemensamma stabiliseringsmekanismer inom EU:s ofärdiga ekonomiska och 

monetära union. Denna politik ledde till svåra sociala umbäranden som fortfarande är kritiska 

i många länder. 

På grund av krisen i euroområdet har EU självt kommit att betraktas av många som ett 

maskineri för motsättningar, ojämlikhet och social orättvisa. Ett projekt som i decennier 

förknippats med konvergens, välstånd och framsteg beskylls nu för att ha nedmonterat 

välfärdssystemen och ses som ett hot mot människors välmående. 

Samtidigt står Europa inför ett antal välbekanta strukturella tendenser och utmaningar, såsom 

globalisering, demografiska förändringar (inkl. åldrande, feminisering, låga födelsetal, 

migration), klimatförändringar och begränsade naturresurser. Därtill bevittnar vi en ny fas i 

den digitala revolutionen som på djupet påverkar hur arbetsmarknaden fungerar.  

Enligt föredraganden är detta den grundläggande utmaningen när det gäller att definiera den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter och försöka uppdatera den europeiska sociala 

modellen för 2000-talet. Vi behöver våra välfärdsstatsstrukturer för att hålla jämna steg med 

demografiska förändringar, teknik, globalisering och markant större sociala ojämlikheter på 

senare tid. Samtidigt behöver vi tid för att reparera den skada som den långa ekonomiska 

krisen har förorsakat. Vi måste med beslutsamhet stärka ”det sociala Europa” och förbättra 

den ekonomiska beslutsprocessen och utformningen av den ekonomiska och monetära 

unionen.  

För att klara denna utmaning och leva upp till medborgarnas förväntningar är det mycket 

viktigt att inse och (åter) erkänna att staten har en avgörande roll att spela när det gäller att 

utforma marknader och hantera sociala risker. Staten gör detta bland annat genom reglering, 

                                                 
1 Europeiska kommissionen, State Aid Scoreboard 2015, http://europa.eu/!vp68mB.  

http://europa.eu/!vp68mB
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fördelningspolitik och tillhandahållande av (eller stöd för) kollektiva socialförsäkringssystem, 

sociala stödprogram, offentliga tjänster och tjänster av allmänt intresse. EU måste än en gång 

bli en stödjande kraft i detta avseende, stärka sina medlemsstater och hjälpa dem att främja 

den europeiska sociala modellen på global nivå. Unionen måste (på nytt) bli en stödjande 

kraft för en starkare social dialog mellan företag och arbetstagare, hjälpa till att säkerställa en 

rättvis fördelning av inkomster och risker, även på marknader som formats av digitalisering 

och global konkurrens. 

Den europeiska sociala modellen har naturligtvis många nationella variationer och varje land 

har sina specifika arrangemang i linje med sin historiska utveckling och 

subsidiaritetsprincipen. Men inför globaliseringen och de tekniska förändringarna är 

EU:s medlemsstater i hög grad beroende av varandra (även med tanke på det band som den 

gemensamma valutan skapar) och kan bara tillhandahålla välstånd för större delen av sina 

medborgare genom att arbeta tillsammans. Utan ett gemensamt europeiskt ramverk kommer 

medlemsstaterna med stor säkerhet att hamna i en destruktiv konkurrens där de bjuder under 

varandra gällande sociala normer. Den europeiska sociala modellen är därför ett delat projekt, 

vars huvudmål är uppåtgående social konvergens: en hållbar förbättring av välståndet för alla 

människor i alla medlemsstater, baserad på hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt och 

på åtgärder som garanterar att ingen enskild och inget land hamnar på efterkälken och att alla 

kan delta i samhället och i ekonomin. 

Uppåtgående social konvergens kan bara åstadkommas genom medlemsstaternas 

gemensamma ansträngningar. EU har för detta ändamål redan antagit ett omfattande regelverk 

för arbets-, varu- och tjänstemarknaderna och infört mekanismer för politisk samordning och 

relevanta finansiella instrument. Unionens regelverk gäller alla medlemsstater och de 

grundläggande sociala rättigheterna gäller alla medborgare i EU. därför bör uppdateringen av 

de sociala standarderna genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter även omfatta alla 

EU:s medlemsstater. 

Med detta sagt framstår det tydligt att euroområdet, med dagens makroekonomiska ramar, står 

inför speciella utmaningar om de sysselsättningsmål och sociala mål som fastställs i fördragen 

ska uppnås. Förlusten av flera nationella ekonomiska instrument genom medlemskap i 

euroområdet har visat sig öka påtryckningarna för att genomföra hårdare och snabbare inre 

anpassningar, inte minst vad avser löner, arbetsvillkor, arbetslöshet och neddragningar i 

sociala utgifter. En återuppbyggnad av adekvat socioekonomisk trygghet för att kompensera 

för denna ökade inre flexibilitet inom euroområdet kräver därför att man fastställer särskilda 

sociala mål, standarder och/eller finansiella instrument inom euroområdet. 

Vilka är de europeiska medborgarnas bärande ambitioner och förväntningar när det handlar 

om att uppdatera den europeiska sociala modellen? Medborgarna vill naturligtvis behålla den 

europeiska livsstilen och kunna känna förtroende för Europas hållbara utveckling, vilket 

skapar välstånd för nuvarande och framtida generationer. Detta betyder att EU och dess 

medlemsstater måste 

 förbereda människor och ge dem egenmakt när det gäller kunskap, kompetens, tid och 

utrymme för meningsfullt ekonomiskt deltagande, 

 föra en ekonomisk politik som bidrar till att skapa högkvalitativa arbetstillfällen och 

som möjliggör för människor att uppnå ekonomisk trygghet och självförverkligande 

under värdiga arbetsvillkor, 
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 skydda människor mot sociala risker som uppstår under livets gång, 

 minska de nuvarande allvarliga sociala ojämlikheterna, och  

 uppmuntra medborgarnas aktiva deltagande: välfärdsstaten måste bli begriplig och 

tillgänglig och göra det möjligt för människor att uppleva en känsla av egenansvar och 

erbjuda tillräckligt öppna strukturer för social dialog och demokratisk politik. 

Unga människors idéer och energi kommer att vara särskilt viktiga för uppdatering och 

innovation av välfärdsstatens strukturer och för att säkerställa  välstånd för de flesta. 

”Millenniegenerationen” är troligtvis i genomsnitt den bäst utbildade generationen som 

någonsin levt i Europa, men de står inför en mycket längre och osäkrare övergång från skola 

till arbete än tidigare generationer, vilket förstör en del av deras stora potential. Vi måste 

förhindra denna stora sociala förlust genom att bättre organisera deras ekonomiska, sociala 

och politiska deltagande. 

Alla dessa utmaningar och strävanden kräver ett antal förändringar i den uppsättning verktyg 

som ligger till grund för den europeiska sociala modellen.  

Begreppet ”sociala investeringar” är användbart för denna utveckling och grundar sig på 

insikten att förebyggande och tidigt ingripande är billigare än efterhandskurer mot sociala 

missförhållanden. Sociala investeringar består av offentligt (stöd för) tillhandahållande av 

tjänster som möjliggör för alla att delta i ekonomin och samhället under hela livet, exempelvis 

genom barnomsorg av god kvalitet, utbildning, livslångt lärande, hälso- och sjukvård, aktiv 

arbetsmarknadspolitik, socialförsäkringar, program för minimiinkomster och åtgärder för att 

utrota bristande digital kompetens. Sociala investeringar är absolut nödvändiga för hållbar 

tillväxt och välstånd i avancerade ekonomier. Ansvaret för dem ligger främst på den 

offentliga sektorn, men kan även effektivt tillhandahållas av företag inom den sociala sektorn 

och av andra aktörer i ”tredje sektorn”.  

Europa kommer även att behöva anpassa sin arbetslagstiftning och sina 

socialförsäkringssystem i syfte att säkerställa värdiga och rättvisa arbetsförhållanden och 

socialt skydd för alla typer av arbetstagare. Efterfrågan på arbete är på väg att bli mer 

”flytande” och diversifierad, och kommer troligtvis så förbli, vilket i vissa fall kan vara 

gynnsamt för produktiviteten och balansen mellan arbetsliv och privatliv. Men ”atypiska” 

arbetstillfällen medför även ofta utdragen ekonomisk osäkerhet och otrygghet, något som den 

offentliga sektorn måste hantera.  

Förändringar kommer även behövas på inkomstsidan i våra välfärdsstater, som för närvarande 

är beroende av fyra huvudsakliga mekanismer för rättvis fördelning av ekonomiskt värde, 

nämligen 

 förhandlingar mellan arbetskraft och kapital om fördelningen av bruttoinkomster, 

däribland genom kollektivförhandlingar, med stöd från minimilöner och andra 

statsunderstödda mekanismer, 

 socialförsäkringssystem, med stöd i lagstiftning och uppbyggda av avgifter från 

arbetstagare, arbetsgivare och staten, 

 beskattning och offentliga utgifter och 

 reglering av det internationella finansiella systemet och kamp mot skatteundandragande. 



 

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

SV 

Alla dessa fyra mekanismer behövs för att säkerställa en hållbar välfärdsstat och en adekvat 

nivå på offentliga investeringar. Men det kommer i framtiden bli nödvändigt att i mindre grad 

förlita sig på arbetsbaserade avgifter och mer på generell beskattning, finansiell reglering och 

en kraftfull kamp mot skatteundandragande. Ackumulering av socialförsäkringsförmåner 

genom arbete är en viktig aspekt av anständiga arbetsförhållanden, då detta motiverar 

arbetstagare och bidrar till långsiktig ekonomisk och social stabilitet i högre grad än vad 

behovsprövat understöd eller villkorslös basinkomst förmår. Men vår tids stora ojämlikheter, 

ökningen av atypiska arbetstillfällen och den allt kapitalintensivare ekonomiska produktionen 

pekar på ett behov av att minska skattekilen på arbete (däribland sociala avgifter) och att i 

större grad medfinansiera socialförsäkringssystemen från andra skatteintäkter (t.ex. 

kapitalvinster, förmögenheter eller föroreningar) i syfte att tillhandahålla ett rimligt socialt 

skydd för alla. 

Den europeiska ekonomiska styrningen behöver ombalanseras ytterligare och större hänsyn 

bör tas till sociala indikatorer i den ekonomiska politiken. Vad gäller euroområdet behöver en 

ny positiv spiral inledas, med större investeringar som leder till nya kvalitativa arbetstillfällen, 

ger människor ekonomisk trygghet och bidrar till högre samlad efterfrågan och ytterligare 

investeringar. Högre sysselsättning och bredare socialt skydd skulle också öka intäkterna och 

förbättra välfärdsstatens hållbarhet. Euron bör äntligen bli motorn för uppåtgående 

konvergens. 

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter bör även föreskriva ett bättre utnyttjande av 

unionens yttre politik för genomförande av sociala rättigheter i Europa och uppnåendet av 

målen för hållbar utveckling över hela världen. Europa har ett tydligt strategiskt intresse i en 

stärkt social dialog, i genomförande av ILO:s konventioner och rekommendationer och i 

förbättrade program för socialt skydd och sociala tjänster världen över. Unionen måste därför 

fullfölja dessa intressen genom sina handelsavtal, strategiska partnerskap, sin 

utvecklingspolitik, grannskapspolitik och den europeiska migrationsagendan.  

Slutligen är den europeiska pelaren för sociala rättigheter ett viktigt och brådskande initiativ 

som Europeiska kommissionen och Europaparlamentet med all rätt har placerat högst upp 

bland sina politiska prioriteringar. Men detta projekt och idén bakom ”ett socialt Europa” får 

inte begränsas till en liten grupp EU-specialister. ”Det sociala Europa” är vardag för alla 

medborgare genom de rättigheter de har på arbetet, de sociala tjänster de har tillgång till, de 

sociala investeringar de mottar, den politik som påverkar deras ekonomiska utsikter och det 

sociala skydd som de kan förlita sig på när något i livet går fel.  

”Det sociala Europa” är och måste vara till för alla och innebära påtagliga förbättringar i 

människors vardag. Styrkan i den europeiska pelaren för sociala rättigheter måste därför 

genomsyra EU:s alla nivåer, inte minst kommunala, regionala och nationella myndigheter och 

deras samarbete med företag, fackföreningar och civilsamhälle. 

 


