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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar
(2020/2084(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 3 och 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

– med beaktande av artiklarna 9, 151, 152, 153, 156, 157 och 162 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av protokoll 1, 8 och 28 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 
särskilt kapitel IV (Solidaritet),

– med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter som proklamerades av 
Europeiska rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen i november 2017,

– med beaktande av Agenda 2030 för hållbar utveckling,

– med beaktande av ILO:s konventioner, särskilt 1947 års konvention om yrkesinspektion 
(nr 81),

– med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling, särskilt mål 1, 3, 4, 5, 8, 10 och 13,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 januari 2020 Ett starkt socialt 
Europa för rättvisa omställningar (COM(2020)0014),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 
Den europeiska gröna given (COM(2019)0640),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 EU vid ett vägskäl – 
bygga upp och bygga nytt för nästa generation (COM(2020)0456),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 EU-budgeten som 
motor i den europeiska återhämtningsplanen (COM(2020)0442),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 
Kommissionens justerade arbetsprogram för 2020 (COM(2020)0440),

– med beaktande av kommissionens förslag av den 28 maj 2020 till rådets förordning om 
inrättande av Europeiska unionens återhämtningsinstrument för att stödja 
återhämtningen efter covid-19-pandemin (COM(2020)0441),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 
Att forma EU:s digitala framtid (COM(2020)0067),
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– med beaktande av kommissionens förslag av den 1 juli 2020 till rådets rekommendation 
om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft 
(COM(2020)0275),

– med beaktande av det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer 
förslaget till rådets rekommendation En bro till sysselsättning – förstärkning av 
ungdomsgarantin (SWD (2000)0124),

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 10 juli 2020 om förslaget till 
rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik1, 

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 8 juli 2020 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 
vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga2,

– med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2019 om sysselsättnings- och 
socialpolitik i euroområdet3,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 4 april 2020 om förslaget till 
rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik4,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor om 
den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: 
sysselsättning och sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2020,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 december 2019 om den årliga 
strategin för hållbar tillväxt 2020 (COM(2019)0650),

– med beaktande av det utkast till gemensam sysselsättningsrapport av den 
17 december 2019 från kommissionen och rådet som åtföljer meddelandet om den 
årliga strategin för hållbar tillväxt 2020,

– med beaktande av rådets beslut (EU) 2019/1181 av den 8 juli 2019 om riktlinjer för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik5,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2019 om den europeiska 
planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och 
sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 20196,

– med beaktande av de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (2019–
2024) – En ambitiösare union – Min agenda för Europa, som lades fram av 
kommissionens ordförande Ursula von der Leyen,

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0194.
2 Antagna texter, P9_TA(2020)0180.
3 Antagna texter, P9_TA(2019)0033.
4 Antagna texter, P8_TA(2019)0337.
5 EUT L 185, 11.7.2019, s. 44.
6 Antagna texter, P8_TA(2019)0202.
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– med beaktande av yttrandet av den 23 januari 2019 från Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén Social dialog för innovation i den digitala ekonomin,

– med beaktande av kommissionens ekonomiska vårprognos 2020 av den 6 maj 2020,

– med beaktande av yttrandet av den 18 september 2020 från Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén Rimliga minimilöner i Europa,

– med beaktande av yttrandet av den 15 juli 2020 från Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén Den europeiska återhämtningsplanen och den fleråriga budgetramen 2021–
2027,

– med beaktande av yttrandet av den 11 december 2019 från Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén Gemensamma miniminormer för arbetslöshetsförsäkring 
i EU-medlemsstaterna – ett konkret steg i riktning mot ett effektivt genomförande av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter,

– med beaktande av studien från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor (Eurofound) COVID-19: Policy responses across Europe 
(Covid-19: politiska svar i hela Europa),

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för kultur och utbildning och utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Hållbar utveckling är ett väsentligt mål för Europeiska unionen. Den sociala 
marknadsekonomin bygger på två kompletterande pelare, nämligen genomförandet av 
konkurrens och kraftfulla socialpolitiska åtgärder.

B. Europa 2020-strategin lanserades 2010 för att främja smart och hållbar tillväxt för alla. 
Trots orden ”hållbar” och ”inkluderande” prioriterades tillväxt före de flesta övriga mål 
vid genomförandet av Lissabonstrategin. 

C. Välfärdssystemen omfattar social trygghet, hälso- och sjukvård, utbildning, bostäder, 
sysselsättning, rättsväsende och sociala tjänster för sårbara grupper. Social dialog och 
kollektivförhandlingar är centrala styrmedel för arbetsgivare och fackföreningar för att 
skapa rättvisa löner och arbetsvillkor.

D. Centrala politikområden för sociala investeringar inbegriper social trygghet, hälso- och 
sjukvård, utbildning, bostäder, sysselsättning, rättsväsende och sociala tjänster för 
sårbara grupper. 

E. Hemlösheten har ökat konstant med 70 procent i de flesta medlemsstater under det 
senaste årtiondet.

F. Sysselsättningspolariseringen förväntas öka ytterligare och det förväntas finnas fler 
arbetstillfällen inom de högre och lägre delarna av kompetensspektrumet.
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G. Arbetslösheten är över 7 procent och ungdomsarbetslösheten har gått upp till 17 procent 
och förväntas öka ytterligare till följd av covid-19-krisen7.

H. Krisen har avslöjat missbruk av gränsöverskridande arbetstagares och säsongsarbetares 
rättigheter. 

I. Personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för covid-19-krisen.

1. Europaparlamentet betonar att EU har inlett en övergång till en koldioxidsnål, 
klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär ekonomi som måste gå hand i hand med ökad 
välfärd, sociala framsteg, säkerhet, välstånd, jämlikhet och inkludering. Parlamentet 
anser att social hållbarhet är en grundläggande förutsättning för rättvisa och 
inkluderande digitala och gröna omställningar. Parlamentet anser att denna 
återhämtningsperiod måste vara rätt tidpunkt för reformer som bygger på solidaritet, 
integration, social rättvisa, en rättvis fördelning av välståndet, jämställdhet mellan 
könen, högkvalitativa offentliga välfärdssystem, sysselsättning av hög kvalitet och 
hållbar tillväxt.

2. Europaparlamentet betonar att det måste utformas en ambitiös politisk agenda med 
identifierbara, tydliga och obligatoriska mål och indikatorer för social hållbarhet. 
Parlamentet påpekar att EU:s nästa sociala toppmöte, som planeras äga rum i maj 2021 
i Porto, skulle vara ett utmärkt tillfälle för ledarna för de 27 medlemsstaterna samt 
Europeiska rådet, Europaparlamentet och kommissionen att anta denna agenda på 
högsta politiska nivå.

Styrningsram för sociala framsteg

3. Europaparlamentet anser att Portoagendan bör ha en dubbel inriktning, dvs. att den bör 
fokusera på delen om social hållbarhet i EU:s agenda för hållbar utveckling fram till 
2030, samtidigt som den banar väg för förverkligandet av principerna för den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter genom att fastställa ambitiösa mål och 
styrmedel. Parlamentet påpekar att en del av den begränsade framgången för 
Lissabonstrategins sociala dimension berodde på medlemsstaternas frivilliga deltagande 
och bristen på effektivt genomförande. 

4. Europaparlamentet betonar att målen för en ny agenda för ett starkt socialt Europa 
måste stärkas genom obligatorisk verkställbarhet och återspegla ekonomiska och 
miljömässiga skyldigheter vars efterlevnad avgör tillgången till EU-medel. Parlamentet 
är övertygat om att en styrningsram för ett socialt och hållbart Europa bör förankras 
i följande reformer: integrering av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och 
ett protokoll om sociala framsteg i fördragen, skydd av sociala rättigheter framför 
ekonomiska friheter på den inre marknaden och antagande av en pakt för hållbar 
utveckling och sociala framsteg, som gör sociala och hållbara mål obligatoriska. 

Ekonomiska medel för ett starkt socialt och hållbart Europa

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut utnyttja den finanspolitiska 
flexibiliteten för att förebygga och mildra de sociala konsekvenserna av 

7 Arbetslöshetsstatistik: Eurostat, juli 2020.
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covid-19-pandemin. Parlamentet betonar vikten av att den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter genomförs inom ramen för den europeiska återhämtningsplanen, 
på samma nivå som den gröna given och den digitala omställningen. Parlamentet vill 
därför att de kommande reformerna i anslutning till återhämtningspaketet ska ha 
uppåtgående social konvergens som ett av huvudmålen för de nationella 
reformprogrammen, bland annat genom ekonomiskt stöd. I detta avseende anser 
parlamentet att de nya Porto 2030-målen bör ingå i återhämtningsplanen tillsammans 
med de ekonomiska och miljömässiga målen. 

6. Europaparlamentet betonar att sociala investeringar i återhämtningspaketet 
ambitionsmässigt bör matcha målen i Portoagendan, i syfte att även tillhandahålla 
nödvändigt ekonomiskt stöd, och att särskilda planer för sociala framsteg som sådana 
bör komplettera de nationella planerna för återhämtning och resiliens och de nationella 
klimat- och energiplanerna.

7. Europaparlamentet välkomnar instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken för 
arbetslöshet i en krissituation (SURE). Parlamentet uppmanar kommissionen att utreda 
möjligheten att införa ett permanent särskilt instrument i detta avseende. Parlamentet 
betonar att företag som får offentligt ekonomiskt stöd inte får säga upp arbetstagare, 
sänka lönerna, minska arbetstagarnas rättigheter och skydd eller betala ut bonusar till 
företagsledare eller utdelningar till aktieägarna.

8. Europaparlamentet välkomnar tillkännagivandet av ett EU-system för 
arbetslöshetsåterförsäkring.

9. Europaparlamentet välkomnar införandet av fonden för en rättvis omställning. 
Parlamentet påminner om att kampen mot klimatförändringarna och de påföljande 
strukturförändringarna kommer att få allvarliga konsekvenser för många europeiska 
regioner och deras befolkning.

10. Europaparlamentet är bekymrat över att behovet av att bekämpa barnfattigdom kommer 
att bli överhängande under de kommande åren i samband med återhämtningen efter 
covid-19-utbrottet. Parlamentet understryker att medlemsstaterna bör avsätta minst 
5 procent av medlen från Europeiska socialfonden (ESF +) inom ramen för delad 
förvaltning till stöd för verksamhet inom ramen för den europeiska barngarantin. 
Parlamentet insisterar på att det måste inrättas en separat budgetpost inom ESF + för 
den europeiska barngarantin, med ett anslag på 20 miljarder EUR.

11. I detta sammanhang välkomnar Europaparlamentet kommissionens planer att stärka den 
europeiska ungdomsgarantin.

Portoagendan: mål och förslag

12. Europaparlamentet anser att en agenda för ett starkt socialt Europa för hållbar 
utveckling bör inbegripa ekonomiska, sociala och miljömässiga välfärdsindikatorer och 
bör omfatta följande områden: anständigt arbete, social rättvisa och lika möjligheter, 
kraftfulla sociala välfärdssystem och rättvis rörlighet.
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1. Anständigt arbete och hållbara och inkluderande arbetsmarknader

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en rättslig ram för 
minimilöner och kollektivförhandlingar i syfte att utrota fattigdomen bland 
förvärvsarbetande och främja kollektivförhandlingar. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att genomföra en studie om ett index för en lön som det 
går att leva på, som skulle kunna fungera som referensverktyg för arbetsmarknadens 
parter.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbinda sig att 
uppnå en kollektivförhandlingstäckning på 90 procent senast 2030.

15. Europaparlamentet efterlyser ett förstärkt ungdomsgarantiinstrument för att stödja 
initiativ såsom ovanstående i syfte att minska långtids- och ungdomsarbetslösheten med 
minst 50 procent till 2030.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta med det övergripande målet att höja 
arbetskvaliteten på europeisk nivå i planeringsterminen och den sociala resultattavlan, 
i syfte att vägleda och bedöma bidraget från medlemsstaternas sysselsättningspolitik till 
genomförandet av målen för hållbar utveckling och den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att arbeta för målet 
att minska de tillfälliga anställningarna så att de står för mindre än 10 procent av den 
totala sysselsättningen, och att över 80 procent av de arbetstillfällen som skapas är 
medel- eller högavlönade och koncentrerade till hållbara sektorer. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att avskaffa praxis med 
nolltimmesavtal.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbinda sig att utrota 
arbetsrelaterade dödsfall senast 2030. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga 
fram ambitiösa förslag om muskuloskeletala och stressrelaterade sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en strategisk EU-agenda för 
anhörigvårdare som ett steg vidare i riktning mot kvalitativt främjande av hälso- och 
sjukvårdssektorn i EU.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om 
anständiga arbetsvillkor och rättigheter i den digitala ekonomin, som även omfattar 
arbetstagare med atypiska anställningsformer, arbetstagare i plattformsföretag och 
egenföretagare. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att i detta direktiv 
inkludera miniminormer för rättvist distansarbete och rätten att koppla upp sig.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt ramdirektiv för 
europeiska företagsformer när det gäller information till, samråd med och medverkan 
för arbetstagare, inbegripet underleverantörskedjor och franchiseavtal, och för företag 
som använder europeiska styrmedel för rörlighet, i syfte att fastställa miniminormer. 
Parlamentet efterlyser också en översyn av direktivet om europeiska företagsråd.
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21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa 
nödvändiga villkor och krav för att minst 80 procent av företagen ska omfattas av avtal 
om hållbar företagsstyrning senast 2030.

22. Europaparlamentet insisterar på att medlemsstaterna ska öka sin tillsynskapacitet för att 
uppnå en kvot på minst en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda senast 2030. 

2. Social rättvisa och lika möjligheter

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att påskynda 
genomförandet av den europeiska barngarantin så att alla barn i EU senast 2030 har full 
tillgång till kostnadsfri hälso- och sjukvård, utbildning och barnomsorg av hög kvalitet, 
lever i ett anständigt hem och får tillräcklig näring.

24. Europaparlamentet insisterar på att kommissionen föreslår en ram för 
minimiinkomstsystem med 100 procents täckning. 

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att åta sig att 
undanröja lönegapet mellan könen – och den därav följande pensionsklyftan – 
med ett mål på 0 procent till 2030, och att lägga fram en rättslig ram för insyn 
i lönesättningen.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att åta sig att 
undanröja glastakseffekten inom börsnoterade företags styrelser genom att införa målet 
att uppnå en kvinnlig representation på minst 40 procent i ledande befattningar.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en europeisk 
handikappstrategi för perioden efter 2020. Parlamentet stöder främjandet av 
yrkesutbildning, även för utsatta grupper och personer med funktionsnedsättning.

3. Kraftfulla sociala välfärdssystem

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att investera 
30 procent av faciliteten för återhämtning och resiliens i genomförandet av principerna 
för den europeiska pelaren för sociala rättigheter i syfte att utrota fattigdomen. 

29. Europaparlamentet betonar att EU och dess medlemsstater har en skyldighet gentemot 
medborgarna att säkerställa deras allmänna tillgång till anständiga bostäder till rimliga 
priser. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att maximera 
insatserna för att investera i bostäder till rimliga priser för att täcka låg- och 
medelinkomstgruppernas bostadsbehov (de tre lägsta kvintilerna) och se till att minst 
30 procent av alla nybyggda bostäder är överkomliga för båda dessa inkomstgrupper, 
samt att avskaffa energifattigdomen senast 2030.

30. Europaparlamentet insisterar på att alla arbetstagare ska omfattas av 
socialförsäkringssystem och ha rätt till arbetslöshetsersättning, betald sjukledighet, 
olycksfallsförsäkring och skydd mot ogrundad uppsägning.

31. Europaparlamentet framhåller att alla måste ha tillgång till allmänna, 
solidaritetsbaserade och tillräckliga förtids- och ålderspensioner. 
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4. Rättvis rörlighet

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över direktivet om arbetstagare som 
hyrs ut av bemanningsföretag i syfte att inrätta en rättslig ram för att säkerställa 
anständiga arbetsvillkor och likabehandling av säsongsarbetare inom EU och mobila 
arbetstagare med tidsbegränsade anställningsavtal med bemanningsföretag eller någon 
annan typ av arbetsförmedling. Parlamentet betonar att denna rättsliga ram bör omfatta 
följande: ett förbud mot mellanhänder på den inre arbetsmarknaden vilka inte efterlever 
direktivet om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, en garanterad minimilön, 
ett garanterat minsta antal arbetstimmar per vecka respektive månad som arbetsgivaren 
inte kan dra av från minimilönen på någon som helst grund, inga avdrag från lönen 
i samband med deltidskontrakt, garanterad likabehandling för alla personer som i den 
berörda medlemsstaten är skyddade som arbetstagare som arbetar inom samma företag 
respektive sektor, ett krav på att alla bemanningsföretag som är verksamma på den 
inre marknaden ska förtecknas i ett europeiskt register och vara certifierade för att 
bedriva verksamhet på den inre marknaden, samt påföljder mot företag som tillämpar 
bedrägliga rekryteringsförfaranden och människohandel för arbetskraftsexploatering.

33. Europaparlamentet understryker att praxis att etablera dotterbolag eller inrätta 
underleverantörskedjor i syfte att minska socialförsäkringsavgifterna utan att skapa 
ett effektivt socialförsäkringsskydd i praktiken inverkar negativt på välfärdssystemens 
hållbarhet och måste åtgärdas av kommissionen och medlemsstaterna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vidta lagstiftningsåtgärder för att begränsa 
underleverantörskedjans möjliga längd samt att säkerställa ett allmänt solidariskt ansvar 
i hela underleverantörskedjan för att skydda arbetstagarnas rättigheter.

34. Europaparlamentet betonar att för att Europeiska arbetsmyndigheten effektivt ska kunna 
bekämpa social dumpning samt exploatering och utnyttjande av arbetstagare bör den 
ges möjlighet att utföra kontroller och ålägga påföljder och straff mot företag som inte 
följer reglerna. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att inkludera detta 
i utvärderingen av Europeiska arbetsmyndighetens mandat.

35. Europaparlamentet är djupt oroat över den nuvarande ökningen av andelen 
tredjelandsmedborgare inom sektorer som är kända för att ha otrygga arbetsvillkor och 
fall av missbruk.

36. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Den europeiska arbetsmarknaden genomgår stora förändringar. Dessa förändringar skapar 
utmaningar och nya möjligheter som påverkar alla medlemsstater och alla européer. 

Den sociala marknadsekonomin bygger på social rättvisa och social rättrådighet. Vi bör hjälpa 
vårt samhälle att hantera förändringarna effektivt, så att det blir mer motståndskraftigt och kan 
uppnå högsta möjliga normer för livskvalitet och främja välbefinnande. När den gröna och 
digitala omställningen fortsätter och befolkningen åldras inser vi att det europeiska 
näringslivet, anställningsförhållandena och de sociala frågorna måste anpassas i enlighet med 
detta, mycket snabbt.

För närvarande finns det rekordmånga anställda i EU: 241,5 miljoner personer. Den 
internationella finanskrisen och den pågående pandemikrisen gör det dock ofta svårt för 
arbetstagare att tillgodose sina dagliga behov. En skälig minimilön för arbetstagare som är 
anställda i EU kan möjliggöra ett anständigt liv. Några av de viktigaste utmaningar som vi 
försöker ta itu med och belysa i betänkandet är följande: kravet på anständiga levnadsvillkor 
för arbetstagare och en skälig minimilön, åtgärder mot den fortsatt ökande 
ungdomsarbetslösheten, hjälp till lågutbildade arbetstagare att dra nytta av livslångt lärande, 
säkerställande av principen om lika lön för lika arbete och överbryggande av klyftorna mellan 
könen, bostäder till överkomliga priser, social inkludering av personer med 
funktionsnedsättning och tillträde till arbetsmarknaden, uppgradering av hälso- och 
sjukvårdsinfrastrukturen och tillgång till den till rimliga priser, kampen mot sjukdomar och 
framför allt kampen mot cancer i enlighet med kommissionens agenda. Dessa utmaningar har 
förvärrats av covid-19-pandemin, och därför måste den uppmaning till åtgärder som läggs 
fram i detta strategiska betänkande ovillkorligen följas.

En rättvis omställning innebär övergång till en grönare, digital ekonomi som har övergripande 
och djupgående effekter på regioner, städer och lokalbefolkning, men även på olika sektorer 
och arbetstagare. 

För att säkerställa rättvisa omställningar är det ytterst viktigt att sociala aspekter tillämpas när 
man fattar framtida beslut. Det är endast om vi investerar i humankapital och säkerställer 
ett tillräckligt skydd för varje arbetstagare som vi kan se till att ingen hamnar på efterkälken. 
Genomförandet av en rättvis omställning har direkt anknytning till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter och dess 20 centrala principer.

Syftet med detta betänkande är att lyfta fram de viktigaste utmaningar som arbetsmarknaden, 
regionerna, sektorerna och arbetstagarna i EU kommer att ställas inför under de kommande 
tio åren och att beskriva de viktigaste initiativ som ska inledas för att bemöta utmaningarna. 
Därför efterlyser föredragandena en central social agenda som ska antas under det sociala 
toppmötet i Porto nästa år (Portoagendan).

Betänkandet består av följande tre delar: Styrningsram för sociala framsteg; 
Ekonomiska medel för ett starkt socialt och hållbart Europa samt Portoagendan: mål och 
förslag.

Den första delen är inriktad på genomförandet av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och antagandet av en pakt för hållbar utveckling och sociala framsteg. I den andra 
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delen presenteras finansieringsinstrumenten för att uppnå en rättvis omställning, såsom 
Europeiska socialfonden, ungdomsgarantin, barngarantin, SURE-instrumentet och fonden för 
en rättvis omställning.

I den tredje delen efterlyser föredragandena den Portoagenda som nämns ovan och som 
betonar olika obligatoriska mål och förslag om följande: 

1. ANSTÄNDIGT ARBETE OCH HÅLLBARA OCH INKLUDERANDE 
ARBETSMARKNADER

2. SOCIAL RÄTTVISA OCH LIKA MÖJLIGHETER

3. KRAFTFULLA SOCIALA VÄLFÄRDSSYSTEM

4. RÄTTVIS RÖRLIGHET

I vart och ett av dessa avsnitt läggs det fram ett antal mål som ska uppnås senast 2030. 
Eftersom alla arbetstagare bör ha en lön som räcker till en skälig levnadsstandard efterlyser 
föredragandena en bred täckningsgrad för kollektivförhandlingar. Kollektivförhandlingar är 
centrala för en fungerande social marknadsekonomi och ett av de bästa sätten att främja 
anständiga löner i EU. Kollektivförhandlingar reglerar inte bara lönenivåerna utan även 
arbetsvillkoren och kan ha ett starkt samband mellan arbetstagarnas deltagande på 
arbetsplatsen och företagens resultat och intäkter.

Samtidigt bör ungdomsarbetslösheten minskas med minst hälften, ett ambitiöst mål som inte 
får försummas.

En annan aspekt är jämställdhet. Löneskillnaderna mellan könen bör undanröjas och andelen 
kvinnor i ledande befattningar i börsnoterade företag ska främjas. 

I betänkandet efterlyses dessutom överkomliga bostäder för alla och ett socialt grundskydd.

Föredragandena anser att en hänvisning till covid-19-pandemins effekter på hälso- och 
sjukvårdspersonalen, särskilt omsorgsgivarna, och införande av en helhetsinriktad strategi för 
dem, men även bättre hälso- och sjukvårdsinfrastruktur i EU och tillgången till den kan göra 
unionen mer lyhörd för arbetstagarnas behov.

Slutligen anser föredragandena att gränsöverskridande arbetstagares och 
säsongsarbetares rättigheter måste främjas. I betänkandet betonas 
Europeiska arbetsmyndighetens betydelse i detta avseende och efterlyses en uppgradering av 
myndighetens befogenheter i form av snabb samordning med nationella myndigheter, 
inspektioner och bredare ansvarsområden.


