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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling
(2020/2084(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 3 og 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til artikel 9, 151, 152, 153, 156, 157 og 162 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til protokol 1, 8 og 28 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig 
afsnit IV (solidaritet),

– der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder, som blev proklameret af 
Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Kommissionen i november 2017,

– der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling,

– der henviser til ILO-konventionerne, navnlig konventionen om arbejdstilsyn af 1947 
(nr. 81),

– der henviser til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, navnlig mål nr. 1, 3, 4, 5, 8, 
10 og 13,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. januar 2020 med titlen "Et stærkt 
socialt Europa for retfærdig omstilling" (COM(2020)0014),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt" (COM(2019)0640),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med titlen "Et vigtigt 
øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser til den næste generation" 
(COM(2020)0456),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med titlen "EU-budgettet 
som drivkraft bag genopretningsplanen for Europa" (COM(2020)0442),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med titlen "Kommissionens 
tilpassede arbejdsprogram for 2020" (COM(2020)0440),

– der henviser til Kommissionens forslag af 28. maj 2020 til Rådets forordning om 
oprettelse af et EU-genopretningsinstrument til støtte for genopretningen efter covid-19-
pandemien (COM(2020)0441),
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. februar 2020 med titlen "Europas 
digitale fremtid i støbeskeen" (COM(2020)0067),

– der henviser til Kommissionens forslag af 1. juli 2020 til Rådets henstilling om 
erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social 
retfærdighed og modstandsdygtighed (COM(2020)0275),

– der henviser til det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager 
forslaget til Rådets henstilling om "En bro til job - styrkelse af ungdomsgarantien" 
(SWD(2000)0124),

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2020 om forslag til Rådets 
afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker1,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2020 om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så 
vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet2,

– der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2019 om beskæftigelses- og 
socialpolitikker i euroområdet3,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om udkast til Rådets 
afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker4,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse 
og sociale aspekter i den årlige vækststrategi for 2020,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. december 2019 med titlen "Årlig 
strategi for bæredygtig vækst 2020" (COM(2019)0650),

– der henviser til forslag af 17. december 2019 til Kommissionens og Rådets fælles 
rapport om beskæftigelsen – Ledsagedokument til meddelelse fra Kommissionen om 
den årlige strategi for bæredygtig vækst 2020,

– der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2019/1181 af 8. juli 2019 om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker5,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2019 om det europæiske semester for 
samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige 
vækstundersøgelse for 20196,

– der henviser til "Politiske retningslinjer af 16. juli 2019 for den næste Europa-
Kommission 2019-2024, En Union, der vil mere", fremlagt af Kommissionens formand, 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0194.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0180.
3 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0033.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0337.
5 EUT L 185 af 11.7.2019, s. 44.
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0202.
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Ursula von der Leyen,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 
23. januar 2019: "Social dialog om innovation i den digitale økonomi",

– der henviser til Kommissionens økonomiske forårsprognose 2020 af 6. maj 2020,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 
18. september 2020: "Anstændige mindstelønninger i hele Europa",

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 15. juli 
2020: "Genopretningsplan for Europa og den flerårige finansielle ramme 2021-2027",

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. 
december 2019: "Fælles minimumsstandarder for arbejdsløshedsforsikring – et konkret 
skridt i retning mod reel gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder",

– der henviser til undersøgelsen fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene (Eurofound): "Covid-19: Politiske tiltag i hele Europa",

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelserne fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om 
Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A9-0000/2020),

A. der henviser til, at bæredygtig udvikling er en grundlæggende målsætning for Den 
Europæiske Union; der henviser til, at den sociale markedsøkonomi er baseret på to 
komplementære søjler, nemlig håndhævelse af konkurrence og solide socialpolitiske 
foranstaltninger;

B. der henviser til, at Europa 2020-strategien blev lanceret i 2010 med henblik på at 
fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; der henviser til, at gennemførelsen af 
Lissabonstrategien på trods af ordene "bæredygtig" og "inklusiv" prioriterede vækst 
frem for de fleste andre mål;

C. der henviser til, at sociale velfærdssystemer omfatter social sikring, sundhed, 
uddannelse, boliger, beskæftigelse, retsvæsen og sociale tjenester for sårbare grupper; 
der henviser til, at social dialog og kollektive overenskomstforhandlinger er vigtige 
instrumenter for arbejdsgivere og fagforeninger for at skabe rimelige løn- og 
arbejdsvilkår;

D. der henviser til, at centrale politiske områder inden for social investering omfatter social 
sikring, sundhed, uddannelse, boliger, beskæftigelse, retsvæsen og sociale tjenester til 
sårbare grupper, 

E. der henviser til, at hjemløshed er steget støt med 70 % i de fleste medlemsstater i løbet 
af det seneste årti;
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F. der henviser til, at jobpolarisering forventes at stige yderligere, og at der forventes flere 
job i de højere og lavere ender af færdighedsspektret;

G. der henviser til, at arbejdsløsheden er på over 7 %, og at ungdomsarbejdsløsheden er 
steget til 17 % og forventes at stige yderligere som følge af covid-197;

H. der henviser til, at krisen har afsløret krænkelser af grænseoverskridende arbejdstageres 
og sæsonarbejderes rettigheder; 

I. der henviser til, at handicappede er særligt udsatte under covid-19-krisen;

1. fremhæver, at EU har indledt en overgang til en CO2-fattig, klimaneutral, 
ressourceeffektiv og cirkulær økonomi, som skal gå hånd i hånd med øget velfærd, 
sociale fremskridt, sikkerhed, velstand, lighed og inklusion; mener, at social 
bæredygtighed er en grundlæggende forudsætning for en retfærdig og inklusiv digital og 
grøn omstilling; mener, at denne genopretningsperiode bør være en anledning til at 
gennemføre reformer, der er baseret på solidaritet, integration, social retfærdighed, en 
retfærdig fordeling af velstand, ligestilling mellem kønnene, offentlige sociale 
velfærdssystemer af høj kvalitet, beskæftigelse af høj kvalitet og bæredygtig vækst;

2. fremhæver, at der skal udarbejdes en ambitiøs politisk dagsorden med identificérbare, 
klare og obligatoriske mål og indikatorer for social bæredygtighed; påpeger, at det 
næste sociale topmøde i Porto i maj 2021 vil være den perfekte lejlighed til, at denne 
dagsorden vedtages på højeste politiske niveau af lederne af de 27 medlemsstater og af 
Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen;

Forvaltningsramme for sociale fremskridt

3. mener, at dagsordenen for Porto bør have en dobbelt tilgang, dvs. at den bør fokusere på 
delen om social bæredygtighed i EU's 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og 
samtidig bane vejen for virkeliggørelsen af principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder ved at fastlægge ambitiøse mål og instrumenter; påpeger, at en del af 
Lissabonstrategiens begrænsede succes skyldtes den frivillige karakter af 
medlemsstaternes deltagelse og manglen på en effektiv gennemførelse; 

4. understreger, at målene for en ny dagsorden for et stærkt socialt Europa skal styrkes 
gennem obligatorisk håndhævelse, hvilket afspejler de økonomiske og miljømæssige 
forpligtelser, der er forbundet med adgangen til EU-midler; er overbevist om, at en 
forvaltningsramme for et socialt og bæredygtigt Europa bør forankres i følgende 
reformer: integration af den europæiske søjle for sociale rettigheder og en protokol om 
sociale fremskridt i traktaterne, beskyttelse af de sociale rettigheder over økonomiske 
friheder i det indre marked og vedtagelse af en pagt om bæredygtig udvikling og sociale 
fremskridt, som gør sociale og bæredygtige mål obligatoriske; 

Finansielle midler til et stærkt socialt og bæredygtigt Europa

5. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at udnytte den finanspolitiske fleksibilitet til at 
forebygge og afbøde de sociale konsekvenser af krisen som følge af covid-19-

7 Arbejdsløshedsstatistik: Eurostat, juni 2020
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pandemien; understreger betydningen af gennemførelsen af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder i forbindelse med den europæiske genopretningsplan på samme 
niveau som den grønne aftale og den digitale overgang; opfordrer derfor til, at de 
kommende reformer i forbindelse med genopretningspakken har en opadgående social 
konvergens som et af de vigtigste mål i de nationale reformprogrammer, herunder 
gennem finansiel støtte; mener i denne henseende, at de nye mål for Porto 2030 bør 
indgå i genopretningsplanen sammen med de økonomiske og miljømæssige mål; 

6. fremhæver, at sociale investeringer i genopretningspakken bør leve op til målene i 
dagsordenen for Porto med henblik på også at yde den nødvendige finansielle støtte, og 
at specifikke sociale udviklingsplaner som sådan bør supplere de nationale planer for 
genopretning og modstandsdygtighed og de nationale klima- og energiplaner;

7. bifalder etableringen af det europæiske instrument for midlertidig støtte til mindskelse 
af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE); opfordrer Kommissionen til at 
undersøge muligheden for at indføre et permanent særligt instrument i denne henseende; 
understreger, at virksomheder, der nyder godt af offentlig finansiel støtte, ikke bør 
afskedige arbejdstagere, reducere lønningerne, reducere arbejdstagernes rettigheder og 
beskyttelse eller udbetale bonusser til ledende medarbejdere eller dividender til 
aktionærer;

8. bifalder meddelelsen om en EU-arbejdsløshedsgenforsikringsordning;

9. bifalder oprettelsen af Fonden for Retfærdig Omstilling; minder om, at kampen mod 
klimaændringer og de efterfølgende strukturændringer vil få alvorlige konsekvenser for 
mange europæiske regioner og deres befolkninger;

10. er bekymret over, at behovet for at bekæmpe børnefattigdom i forbindelse med 
genopretningen efter udbruddet af covid-19 vil blive presserende i de kommende år; 
understreger, at medlemsstaterne bør tildele mindst 5 % af midlerne fra Den Europæiske 
Socialfond (ESF+) under delt forvaltning til støtteaktiviteter under den europæiske 
børnegaranti; insisterer på, at der oprettes en særskilt budgetpost under ESF+ for den 
europæiske børnegaranti med en bevilling på 20 mia. EUR;

11. bifalder i denne forbindelse Kommissionens planer om at styrke den europæiske 
ungdomsgaranti;

Dagsorden for Porto: mål og forslag

12. er af den opfattelse, at en stærk dagsorden for et socialt Europa for bæredygtig 
udvikling bør omfatte økonomiske, sociale og miljømæssige velfærdsindikatorer og bør 
omfatte følgende områder: anstændigt arbejde, social retfærdighed og lige muligheder, 
robuste sociale velfærdssystemer og fair mobilitet;

1. Anstændigt arbejde og bæredygtige og rummelige arbejdsmarkeder

13. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en retlig ramme for mindsteløn og kollektive 
forhandlinger med henblik på at udrydde fattigdom blandt personer i arbejde og fremme 
kollektive forhandlinger; gentager sin opfordring til Kommissionen om at gennemføre 
en undersøgelse af et indeks for eksistenssikrende løn, der kan tjene som reference for 
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arbejdsmarkedets parter;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forpligte sig til at nå en kollektiv 
forhandlingsdækning på 90 % inden 2030;

15. opfordrer til et styrket ungdomsgarantiinstrument med henblik på at støtte initiativer 
som dem ovenfor med det formål at reducere langtidsledigheden og 
ungdomsarbejdsløsheden med mindst 50 % inden 2030;

16. opfordrer Kommissionen til at medtage det overordnede mål om at øge 
arbejdskvaliteten på europæisk plan i semesterprocessen og den sociale resultattavle 
med henblik på at lede og vurdere beskæftigelsespolitikkernes bidrag i alle 
medlemsstaterne til gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder;

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde hen imod målet om at 
reducere den midlertidige beskæftigelse, så den tegner sig for mindre end 10 % af den 
samlede beskæftigelse, og at over 80 % af de arbejdspladser, der skabes, er mellem- 
eller højtbetalte og koncentreret i bæredygtige sektorer; opfordrer indtrængende 
Kommissionen og medlemsstaterne til at afskaffe praksis med ansættelse uden et fast 
timetal;

18. opfordrer medlemsstaterne til at forpligte sig til at eliminere arbejdsrelaterede dødsfald 
inden 2030; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte ambitiøse forslag 
om muskel- og knoglelidelser samt stressrelaterede lidelser; opfordrer Kommissionen til 
at forelægge en strategisk EU-dagsorden for omsorgspersoner som et yderligere skridt i 
retning af en kvalitativ styrkelse af sundhedssektoren i EU;

19. opfordrer Kommissionen til at foreslå et direktiv om anstændige arbejdsvilkår og 
rettigheder i den digitale økonomi, som også omfatter ikke-standardmæssige 
arbejdstagere, arbejdstagere i platformvirksomheder og selvstændige; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til i dette direktiv at medtage minimumsstandarder for fair 
telearbejde og retten til at logge af;

20. opfordrer Kommissionen til at indføre et nyt rammedirektiv om information, høring og 
deltagelse af europæiske selskabsformer, herunder underleverandørkæder og franchiser, 
og for virksomheder, der anvender europæiske virksomhedsmobilitetsinstrumenter, med 
henblik på at fastsætte minimumsstandarder; opfordrer også til en revision af direktivet 
om Det Europæiske Samarbejdsudvalg (ESU);

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte de nødvendige betingelser 
og krav for at kunne tegne sig for mindst 80 % af de selskaber, der er omfattet af aftaler 
om bæredygtig virksomhedsledelse inden 2030;

22. insisterer på, at medlemsstaterne skal øge deres håndhævelseskapacitet med henblik på 
at opnå et forhold på mindst én arbejdsinspektør pr. 10 000 ansatte senest i 2030; 

2. Social retfærdighed og lige muligheder 

23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af den 
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europæiske børnegaranti, således at alle børn i EU senest i 2030 har fuld adgang til 
kvalitet og gratis sundhedspleje, uddannelse og børnepasning, lever i en anstændigt 
bolig og får en passende ernæring;

24. insisterer på, at Kommissionen foreslår en ramme for minimumsindkomstordninger 
med en dækning på 100 %; 

25. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at forpligte sig til at fjerne den 
kønsbestemte lønforskel – og den deraf følgende forskel i pension – med et mål på 0 % 
for 2030 og til at fremlægge en retlig ramme for løngennemsigtighed;

26. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forpligte sig til at afskaffe glasloftet 
i børsnoterede selskabers bestyrelser ved at indføre målet om, at kvinder skal være 
repræsenteret med mindst 40 % i ledende stillinger;

27. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en EU-handicapstrategi for tiden efter 2020; 
støtter fremme af erhvervsuddannelse, herunder for sårbare grupper og handicappede;

3. Robuste sociale velfærdssystemer

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at investere 30 % af faciliteten til 
genopretning og modstandsdygtighed i gennemførelsen af principperne for den 
europæiske søjle for sociale rettigheder med henblik på at udrydde fattigdom; 

29. understreger, at EU og dets medlemsstater har en forpligtelse over for borgerne til at 
sikre deres universelle adgang til en anstændig bolig til en overkommelig pris; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at maksimere deres indsats for at investere i 
boliger til overkommelige priser for at dække boligbehovene i lav- og 
mellemindkomstlande (de tre nederste kvintiler) og sikre, at mindst 30 % af alle 
nybyggede huse udgør boliger til en overkommelig pris for begge disse 
indkomstgrupper, og at energifattigdom fjernes senest i 2030;

30. insisterer på, at alle arbejdstagere er omfattet af den sociale sikringsordning og har ret til 
ydelser ved arbejdsløshed, sygefravær, ulykkesforsikring og beskyttelse mod uberettiget 
afskedigelse;

31. fremhæver, at universel adgang til offentlig, solidaritetsbaseret og tilstrækkelig 
alderspension skal gives til alle; 

4. Fair mobilitet

32. opfordrer Kommissionen til at revidere direktivet om midlertidigt arbejde med henblik 
på at fastlægge en retlig ramme for at sikre anstændige arbejdsvilkår og ligebehandling i 
EU for sæsonarbejdere og mobile arbejdstagere på tidsbegrænsede kontrakter med 
vikarbureauer eller andre former for arbejdsmarkedsformidlere; understreger, at denne 
retlige ramme bør omfatte: et forbud mod formidlere på arbejdsmarkedet, som ikke 
overholder direktivet om midlertidigt arbejde, og som virker i det indre marked, en 
garanteret minimumsløn, et garanteret minimum antal timer pr. uge/måned, som 
arbejdsgiveren ikke kan fradrage under nogen post fra mindstelønnen, ingen fradrag i 
lønnen i tilfælde af deltidskontrakter, garanteret ligebehandling af enhver person, der i 
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den pågældende medlemsstat er beskyttet som arbejdstager i samme virksomhed/sektor, 
et krav om, at alle vikarbureauer, der opererer på det indre marked, er opført i et 
europæisk register og er certificeret til at virke i det indre marked, og sanktioner over 
for virksomheder, der anvender svigagtig ansættelsespraksis og smugler mennesker med 
henblik på udnyttelse som arbejdskraft;

33. understreger, at praksis med at oprette datterselskaber eller etablere 
underleverandørkæder med det formål at reducere socialsikringsbidrag uden at skabe en 
effektiv social forsikringsdækning i praksis er til skade for velfærdssystemernes 
bæredygtighed og skal håndteres af Kommissionen og medlemsstaterne; opfordrer 
Kommissionen til at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger for at begrænse den 
mulige længde af underleverandørkæden samt at sikre en generel og solidarisk hæftelse 
i hele underleverandørkæden med henblik på at beskytte arbejdstagernes rettigheder;

34. understreger, at Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, hvis den skal være 
effektiv til at bekæmpe social dumping og udnyttelse og misbrug af arbejdstagere, bør 
have mulighed for at gennemføre kontroller og pålægge sanktioner over for 
virksomheder, der ikke overholder reglerne; opfordrer indtrængende Kommissionen til 
at medtage dette i evalueringen af arbejdsmarkedsmyndighedens mandat;

35. er dybt bekymret over den nuværende stigning i andelen af tredjelandsstatsborgere i 
sektorer med omdømme for usikre arbejdsvilkår og tilfælde af misbrug;

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

Det europæiske arbejdsmarked undergår store forandringer. Disse ændringer skaber 
udfordringer og nye muligheder, der berører alle medlemsstater og alle europæere. 

Social markedsøkonomi er baseret på social retfærdighed og social retfærdighed. Vi bør 
hjælpe vores samfund med at imødekomme ændringerne på en effektiv måde for at blive mere 
modstandsdygtige med henblik på at nå de højeste standarder for livskvalitet og fremme 
trivsel. Da vi står midt i den grønne og digitale omstilling samt med en aldrende befolkning, 
forstår vi, at den europæiske økonomi, ansættelsesforhold og de sociale anliggender skal 
tilpasses hertil og det meget hurtigt.

I dag er der et rekordhøjt antal på 241,5 millioner ansatte i EU. Den internationale finanskrise 
og den nuværende pandemikrise gør det imidlertid ofte vanskeligt for arbejdstagerne at klare 
deres daglige behov. En rimelig mindsteløn for arbejdstagere, der er beskæftiget i EU, kan 
gøre det muligt at leve et anstændigt liv. Nogle af de vigtigste udfordringer, som vi forsøger at 
løse og fremhæve i betænkningen, er: anmodningen om anstændige levevilkår for 
arbejdstagere og en rimelig mindsteløn, tackling af den fortsatte stigning i 
ungdomsarbejdsløsheden, hjælp til lavtuddannede arbejdstagere, så de kan drage fordel af 
livslang læring, sikring af princippet om lige løn for lige arbejde og mindskelse af 
kønsforskellene, en økonomisk overkommelig bolig, social inklusion af handicappede og 
adgang til arbejdsmarkedet, forbedring af infrastrukturen til sundhedspleje og adgang hertil til 
en overkommelig pris, bekæmpelse af sygdomme og især bekæmpelse af kræft, som 
beskrevet i Europa-Kommissionens dagsorden. Disse udfordringer er blevet forværret af 
covid-19-pandemien, som gør denne strategiske betænkning med krav om handling 
uomgængelig.

Retfærdig omstilling betyder overgangen til en grønnere og digital økonomi, som ikke kun 
påvirker regioner, byer og lokalbefolkningen horisontalt og dybtgående, men også forskellige 
sektorer og arbejdstagere. 
Det er af største vigtighed, at de sociale aspekter tages i betragtning i den kommende 
beslutningstagning for at sikre en retfærdig overgang. Det er kun, hvis vi investerer i 
menneskelig kapital og sikrer tilstrækkelig beskyttelse af alle arbejdstagere, at vi kan sikre, at 
ingen lades i stikken. Gennemførelsen af en retfærdig omstilling er direkte forbundet med 
gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder og dens 20 nøgleprincipper.

Formålet med denne betænkning er at fremhæve de vigtigste udfordringer, som det 
europæiske arbejdsmarked og de europæiske regioner, sektorer og arbejdstagere vil stå 
overfor i løbet af de næste ti år, og beskrive de vigtigste initiativer, der skal tages i denne 
henseende. Derfor opfordrer ordførerne til, at der vedtages en grundlæggende social 
dagsorden under det sociale topmøde i Porto næste år (Porto-dagsordenen).

Betænkningen er inddelt i tre dele: Forvaltningsramme for sociale fremskridt, Finansielle 
midler til et stærkt socialt og bæredygtigt Europa, Dagsorden for Porto: mål og forslag.

Mens der i første del fokuseres på gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og vedtagelsen af en pagt om bæredygtig udvikling og sociale fremskridt, peges 
der i anden del på de finansielle instrumenter til en retfærdig omstilling, f.eks. Den 
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Europæiske Socialfond, ungdomsgarantien, børnegarantien, SURE-instrumentet og Fonden 
for Retfærdig Omstilling.

I den tredje del opfordrer ordførerne til, at der i den ovennævnte dagsorden for Porto lægges 
vægt på forskellige obligatoriske mål og forslag vedrørende: 

1. ANSTÆNDIGT ARBEJDE OG BÆREDYGTIGE OG RUMMELIGE 
ARBEJDSMARKEDER
2. SOCIAL RETFÆRDIGHED OG LIGE MULIGHEDER
3. ROBUSTE SOCIALE VELFÆRDSSYSTEMER
4. FAIR MOBILITET

Hvert af disse afsnit fremlægger en række mål, der skal nås inden 2030. Hver arbejdstager bør 
tjene en anstændig eksistenssikrende løn, og ordførerne opfordrer til en bred dækning af 
kollektive overenskomstforhandlinger. Kollektive forhandlinger er kernen i en velfungerende 
social markedsøkonomi og en af de bedste måder at fremme anstændige lønninger i EU på. 
Kollektive overenskomstforhandlinger kan ikke kun regulere lønniveauer, men også 
arbejdsvilkår, og kan have en stor betydning for arbejdstagernes deltagelse på arbejdspladsen 
og virksomhedernes resultater og indtjening.

Samtidig bør ungdomsarbejdsløsheden mindst halveres. Et ambitiøst mål, der ikke må 
negligeres.

Et andet aspekt er ligestilling mellem kønnene. Den kønsbestemte lønforskel bør fjernes, og 
kvindelig repræsentation i ledende stillinger i børsnoterede selskaber skal fremmes. 
Desuden opfordres der i betænkningen til en økonomisk overkommelig bolig til alle og en 
social mindstebeskyttelse.

Vi mener, at en henvisning til covid-19-pandemiens indvirkning på sundhedspersonale og 
især plejepersonalet og en holistisk strategi, der er særligt rettet mod dem, men også en 
forbedring af sundhedsinfrastrukturen i EU og adgangen til den, kan gøre EU's territorium 
mere lydhør over for arbejdstagernes behov.

Endelig mener vi, at grænseoverskridende og sæsonarbejderes rettigheder skal fremmes. 
Betænkningen fremhæver betydningen af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed i 
denne henseende og opfordrer til en opgradering af dens kompetencer med hensyn til hurtig 
koordinering med nationale myndigheder, inspektioner og bredere ansvarsområder.


