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1. Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet 

Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 

uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska allmänintresset, 

särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar dig? Hur kommer du 

att bidra till att driva kommissionens strategiska agenda? Hur kommer du att 

genomföra jämställdhetsintegrering och integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla 

politikområden inom ditt ansvarsområde? På vilket sätt kan du inför 

Europaparlamentet garantera din personliga oavhängighet, och hur kan du garantera 

att din tidigare, nuvarande eller framtida verksamhet inte på något sätt skulle kunna 

innebära att fullgörandet av dina skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts? 

Under hela min yrkeskarriär har jag arbetat med EU-frågor, både när jag var offentligt 

anställd och när jag var minister i Luxemburg. Som luxemburgsk medborgare har jag sedan 

unga år engagerat mig för europeisk integration, eftersom endast ett starkt EU kan klara de 

stora utmaningar vi står inför. Jag tror starkt på de grundläggande värderingar och principer 

som ligger till grund för Europa, och under de kommande åren kommer jag att lägga all energi 

på att försvara demokratin och främja social rättvisa, samtidigt som jag engagerar mig för lika 

rättigheter, sammanhållning och delat välstånd, vilka sedan begynnelsen utgör de 

grundläggande målen för vår union. 

I enlighet med den nya strategiska agendan för perioden 2019–2024, som antogs av 

Europeiska rådet i juni, och med de politiska riktlinjer som presenterades i juli av 

kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen, måste EU förutom att leda 

övergången till en frisk och välmående planet, liksom en ny digital agenda, också vara mer 

inkluderande genom att förena människor, främja integration och uppgradera vår unika 

sociala marknadsekonomi så att den är i linje med de nya ambitionerna. Jag kommer att 

samarbeta med Europaparlamentet för att ta itu med alla utmaningar som EU och våra 

institutioner står inför. 

I arbetet för en rättvis och inkluderande ekonomi anser jag att vi måste sätta människan i 

centrum, åtgärda ökande ojämlikhet, ta till vara mångfald och försvara internationellt 

samarbete i en anda av multilateralism och i nära samarbete med Förenta nationerna, särskilt 

när det gäller genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Efter den ekonomiska 

och finansiella krisen som också kom att utgöra en social kris måste vi övergå till ett mer 

inkluderande och människoorienterat samhälle, som i allt bygger på gemensamma värderingar 

och tillit. EU måste ställa den sociala dimensionen i centrum för sin politik och främja 

uppåtgående ekonomisk och social konvergens. 

I denna anda kommer jag att främja det europeiska allmänintresset och delta i kommissionens 

arbete under ledning av Ursula von der Leyen. Jag kommer att använda mig av all min 
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kunskap och alla mina erfarenheter för att bistå henne och mina framtida kollegor i arbetet 

med att upprätthålla Europeiska unionens prioriteringar och samarbeta så nära som möjligt 

med Europaparlamentet, rådet och alla relevanta aktörer, inbegripet civilsamhället, och i 

synnerhet med arbetsmarknadens parter, för att uppnå de politiska mål som kommissionens 

tillträdande ordförande lägger fram i sina politiska riktlinjer. 

Jag var minister för arbete, sysselsättning och sociala frågor mellan 2009 och 2018, och anser 

att jag har den kunskap och erfarenhet som krävs för att bli nästa kommissionär med ansvar 

för sysselsättning och socialpolitik. Jag var ordförande för rådet (sysselsättning, socialpolitik, 

hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) under det luxemburgska ordförandeskapet 2015. 

Jag fick också tillfälle att i två omgångar, 2005 och 2015, företräda rådets ordförandeskap i 

förhandlingar med Europaparlamentet.  

Om jag blir utnämnd till kommissionsledamot har jag för avsikt att stärka Europas sociala 

dimension genom att respektera alla de värden och principer som fastställs i EU-fördragen, 

särskilt de som anges i artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen, samtidigt som 

jag kommer att eftersträva de allmänna mål som anges i artiklarna 8, 9, 10 och 11 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt. För ett stärkt socialt Europa krävs det en 

helhetsstrategi. Vi måste påskynda genomförandet av den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter och på ett effektivt sätt främja synergier mellan samtliga relevanta aktörer, 

strategier, instrument och finansieringsmöjligheter. Mitt arbete kommer att styras av 

principerna om kollegialt ansvar, rättvisa, öppenhet och delaktighet.  

Att sträva efter jämställdhet är en förutsättning för att uppnå hållbar utveckling och kunna 

bygga upp rättvisa, moderna och inkluderande samhällen såväl i EU som globalt. Jag är 

besluten att genomföra jämställdhetsintegrering inom alla politikområden och all lagstiftning 

som ingår i mitt ansvarsområde. Jag kommer att samarbeta nära med mina 

jämställdhetsansvariga kollegor inom ramen för den nya EU-strategi för jämställdhet som 

beskrivs i de politiska riktlinjerna framlagda av kommissionens tillträdande ordförande, i 

synnerhet vad gäller sysselsättning som en jämställdhetsfråga och i fullständigt samarbete 

med den arbetsgrupp för jämställdhet som kommer att inrättas. 

Jag förbinder mig att fullt ut, direkt efter min utnämning, respektera de fördragsfästa 

skyldigheterna om oavhängighet, öppenhet, opartiskhet och tillgänglighet i enlighet med 

artikel 17.3 i EU-fördraget och artikel 245 i EUF-fördraget.  

Om jag blir utnämnd till kommissionsledamot kommer jag att till fullo respektera fördragens 

bokstav och anda, särskilt skyldigheten att agera i EU:s intresse och utan några instruktioner 

utifrån. Jag kommer också att följa uppförandekoden för Europeiska kommissionens 

ledamöter och dess bestämmelser om intressekonflikter. Min intresseförklaring är fullständig 

och allmänt tillgänglig och jag kommer att uppdatera den snabbt om det skulle behövas någon 

ändring. 

2. Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet 

Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På vilket sätt 

skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 

Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande? Vilka specifika 

åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat samarbete med 

Europaparlamentet och effektiv uppföljning av Europaparlamentets ståndpunkter och 

önskemål om lagstiftningsinitiativ? Är du beredd att förse parlamentet med samma 
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uppgifter och handlingar när det gäller planerade initiativ och pågående förfaranden 

som rådet? 

Som blivande ledamot av kommissionskollegiet kommer jag att fullt ut respektera 

kollegialitetsprincipen och jag kommer att ta fullt politiskt ansvar för verksamheten inom mitt 

ansvarsområde enligt det uppdragsbrev som sändes till mig den 10 september. Jag är fast 

förvissad om att kollegiet är ett team och kommer att samarbeta nära med alla mina kollegor 

för att utforma, utveckla och genomföra initiativ inom mitt ansvarsområde.  

Uppgift och samarbetet med Europaparlamentet och dess utskott 

Som nuvarande ledamot av Europaparlamentet vet jag hur viktig denna institution är. 

Samarbetet med Europaparlamentet är därför av yttersta vikt för mig. Jag kommer att 

samarbeta med parlamentet och berörda utskott i alla skeden av den politiska beslutsprocessen 

och den politiska dialogen. 

Ett effektivt samarbete mellan institutionerna är av avgörande betydelse för att EU:s 

institutionella system ska fungera och leda till resultat, eftersom det garanterar 

ändamålsenligheten och legitimiteten i EU:s beslutsfattande. Det interinstitutionella 

samarbetet bygger på viktiga principer som öppenhet, ömsesidigt förtroende, effektivitet och 

regelbundet informationsutbyte. I tillträdande ordförande Ursula von der Leyens politiska 

riktlinjer och uppdragsbrev återspeglas dessa principer fullt ut och det understryks att avsikten 

är att stärka de särskilda förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen. Om jag 

blir utnämnd till kommissionsledamot kommer jag att arbeta för att uppnå detta mål, och jag 

kommer i allt att respektera bestämmelserna i ramavtalet om förbindelserna mellan 

Europaparlamentet och kommissionen från 2010 och det interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning från 2016, vilket jag var med om att förhandla fram i min egenskap av företrädare 

för rådet. Jag kommer att sköta mitt regelbundna samarbete med parlamentet på ett öppet och 

konstruktivt sätt, i syfte att bygga upp denna viktiga relation. 

I enlighet med den tillträdande ordföranden Ursula von der Leyens politiska riktlinjer är jag 

beredd att delta i alla relevanta parlamentsdebatter, utskottssammanträden och 

trepartsdiskussioner. Jag kommer att se till att parlamentets utskott involveras i alla viktiga 

händelser inom mitt ansvarsområde. Samtidigt är jag naturligtvis fullt medveten om vikten av 

att behandla Europaparlamentet och rådet på samma sätt. I detta avseende är det av yttersta 

vikt, såsom anges i de politiska riktlinjerna, att övergå till medbeslutande i alla socialpolitiska 

frågor, med vederbörlig hänsyn till den roll som arbetsmarknadens parter spelar enligt 

artiklarna 154 och 155 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Jag anser att 

kommissionen måste vara redovisningsskyldig inför Europaparlamentets direktvalda 

ledamöter, och inte enbart inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.  

Jag åtar mig också att i förbindelserna med mina kollegor och de avdelningar som jag 

ansvarar för tillämpa principerna om lojalitet, förtroende, öppenhet, ett regelbundet 

ömsesidigt informationsutbyte och ömsesidigt bistånd. Närmare bestämt kommer jag att 

säkerställa ett regelbundet utbyte av information med ordförandena för berörda 

parlamentsutskott, kommunicera direkt med utskottssamordnare och utskottsledamöter och se 

till att jag står till förfogande för bilaterala möten. Jag kommer också att se till att 

Europaparlamentet informeras regelbundet, särskilt inför större evenemang och i viktiga 

skeden av internationella förhandlingar på områden som faller inom mitt ansvarsområde. 
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Jag kommer också att se till att sådana frågor från parlamentsledamöterna till kommissionen 

som rör mitt ansvarsområde besvaras snabbt och korrekt, samt utan onödig byråkrati. Jag 

kommer att delta i Europaparlamentets plenarsession och i utskotten alltid när jag ombeds att 

besvara en fråga eller lämna ett särskilt svar. 

Öppenhet 

I tillträdande ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer betonas att våra 

institutioner, för att återvinna medborgarnas förtroende, måste vara öppna och oklanderliga 

när det gäller frågor om öppenhet. Jag kommer att samarbeta nära med Europeiska rådet och 

Europaparlamentet för att öka insynen i lagstiftningsprocessen. Medborgarna bör få veta vilka 

vi, i vår egenskap av institutioner som representerar dem, möter och förhandlar med och vilka 

ståndpunkter vi försvarar i lagstiftningsprocessen. Att stärka samarbetet mellan institutionerna 

genom att främja legitimiteten och ansvarsskyldigheten kommer att bidra till EU:s effektivitet 

och till god samhällsstyrning. 

Jag är därför fast besluten att genomföra de omfattande bestämmelserna om öppenhet och 

informationsflöde i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 

kommissionen och i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. Framför allt kommer 

jag att se till att dessa bestämmelser iakttas i mina strukturerade dialoger och andra kontakter 

med parlamentsutskotten.  

Denna kommission kommer också att fortsätta att informera medborgarna om sin verksamhet 

via medborgardialoger. Dessutom kommer de politiska förslagen inom mitt ansvarsområde att 

grundas på ingående samråd med relevanta aktörer, experter, arbetsmarknadens parter och 

allmänheten, i överensstämmelse med principerna om bättre lagstiftning.   

Uppföljning av Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om 

lagstiftningsinitiativ 

Tillträdande ordförande Ursula von der Leyen stöder Europaparlamentets initiativrätt. Hon 

har utlovat att kommissionen kommer att följa upp Europaparlamentets resolutioner med en 

lagstiftningsakt om resolutionerna har antagits av en majoritet av ledamöterna, med full 

respekt för principerna om proportionalitet, subsidiaritet och bättre lagstiftning. Jag stöder 

denna målsättning till fullo och som en del av det tillträdande kollegiets engagemang för ett 

fördjupat partnerskap med Europaparlamentet kommer jag att samarbeta med parlamentet i 

alla skeden av utformning av och diskussion om resolutioner. Jag åtar mig att samarbeta nära 

med berörda parlamentsutskott, samt vara aktiv och närvarande vid utarbetandet av 

resolutioner. Min övertygelse är att detta kommer att förbättra dialogen samt främja 

förtroendet och känslan av att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.  

I enlighet med ramavtalet kommer kommissionen också att reagera effektivt på 

Europaparlamentets ståndpunkter, bland annat genom att besvara parlamentets resolutioner 

eller framställningar på grundval av artikel 225 i EUF-fördraget inom tre månader efter deras 

antagande. Kommissionen kommer att sörja för den politiska tillsynen över processen.  

Jag är också fast besluten att fullt ut respektera arbetsmarknadsparternas roll enligt artiklarna 

154 och 155 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Tillhandahållande av information och handlingar 
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Som jag nämnde ovan om att parlamentets utskott ska involveras i alla viktiga händelser inom 

mitt ansvarsområde samtidigt som och på lika villkor som rådet, är jag helt medveten om att 

tillhandahållandet av information och handlingar är ett viktigt inslag i ett fördjupat 

partnerskap mellan Europaparlamentet och kommissionen. Jag åtar mig därför att till fullo 

genomföra de berörda bestämmelserna i ramavtalet mellan de två institutionerna och i det 

interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. Enligt Lissabonfördraget är 

Europaparlamentet och rådet jämbördiga medlagstiftare, och jag kommer att se till att detta 

respekteras när det gäller tillhandahållandet av information på de områden som faller inom 

mitt ansvarsområde.  

 

Frågor från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

3.  Ett fullständigt genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter 

är av avgörande betydelse för att möta de utmaningar som EU står inför. Vilka 

lagstiftningspelare kommer du att bygga det sociala Europa på, och vilka konkreta 

lagstiftningsförslag och ekonomiska stöd har du tänkt dig på unionsnivå för att sociala 

framsteg och en rättvis övergång till ett hållbart samhälle ska bli verklighet för alla i 

Europa?  

 

Europa står inför ett antal utmaningar och tendenser som kräver ambitiösa åtgärder. När våra 

ekonomier och samhällen nu genomgår en digital och grön omvandling och demografiska 

utmaningar väntar, är det viktigare än någonsin att sätta sociala rättigheter och rättvisa i 

centrum för omställningen till ett hållbart Europa. Våra framgångar som social 

marknadsekonomi och som global aktör beror på detta. För att Europa ska bli starkare, både 

ekonomiskt och socialt, är jag övertygad om att vi måste satsa på människorna och se till att 

invånarna i EU skyddas och ges egna möjligheter att ta itu med dessa utmaningar och främja 

välbefinnandet. 

 

Ända sedan starten har jag varit en stark anhängare av den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter. Jag deltog i toppmötet i Göteborg om sociala frågor i november 2017, där pelaren 

proklamerades av Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Pelaren är ett tydligt politiskt 

åtagande av EU:s stats- och regeringschefer och av Europaparlamentet med syftet att sociala 

rättigheter ska lagstadgas och genomföras bättre.  

 

Under ledning av tillträdande ordförande Ursula von der Leyen och i samarbete med 

nominerade verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis och mina övriga kollegor i 

kommissionen kommer jag att göra mitt yttersta för att genomföra och se till att de rättigheter 

och principer som utgör den europeiska pelaren för sociala rättigheter är ändamålsenliga och 

relevanta för invånarna i EU, med grund i en redan färdig handlingsplan och förslag med 

konkret verkan i praktiken.   

 

Jag anser att handlingsplanen bör omfatta både unionsnivå och medlemsstatsnivå, inom ramen 

för respektive befogenheter samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras fullt ut, vilket 

också betonades i Europeiska rådets strategiska agenda i juni 2019. För att gå vidare med 

handlingsplanen krävs ett gemensamt och aktivt politiskt engagemang hos alla partner, 

framför allt Europaparlamentet, medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och andra berörda 

parter i det civila samhället. Den sociala dialogen lägger grunden för stärkta sociala rättigheter 

och en mer hållbar och inkluderande tillväxt. Genomförandet av pelaren kommer att bidra till 

det övergripande målet att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, i linje med de vägledande 
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principer som fastställts av den tillträdande ordföranden i hennes politiska riktlinjer och i 

uppdragsbeskrivningarna. 

 

På unionsnivå kommer detta att kräva vi använder alla verktyg som står till vårt förfogande: 

från rättsliga instrument till politisk samordning och finansiering. Den tillträdande 

ordförandens politiska riktlinjer omfattar ett antal initiativ som faller inom ramen för pelaren, 

som jag kommer att gå vidare med. Dessa omfattar t.ex.: 

 

• Ett rättsligt instrument för skälig minimilön, med vederbörlig respekt för lönesättning 

enligt nationell praxis, genom kollektivavtal eller rättsliga bestämmelser.  

• En europeisk barngaranti.  

• En utökning av ungdomsgarantin.  

• En undersökning av olika sätt att förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare på digitala 

plattformar.  

• En uppdatering av kompetensagendan. 

• Ett fullständigt genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv. 

• Ökade insatser för att bekämpa fattigdom. 

 

Andra förslag kommer också att ge positiva bidrag till handlingsplanen och jag kommer att 

arbeta aktivt för dem tillsammans med mina kommissionärskollegor:  

• Ett förslag till ett europeiskt system för arbetslöshetsersättning.  

• En ny europeisk jämställdhetsstrategi med bland annat bindande åtgärder för 

löneinsyn. 

 

Dessa och andra åtgärder i de politiska riktlinjerna är en ambitiös utgångspunkt som inledning 

på debatten med medlemsstaterna, Europaparlamentet, arbetsmarknadens parter och det civila 

samhällets organisationer i syfte att säkerställa att pelarens 20 principer blir verklighet.    

 

Det finns fortfarande mer än 100 miljoner människor i EU som riskerar fattigdom eller social 

utestängning. Det är oacceptabelt. Vi behöver engagera oss ytterligare i kampen mot 

fattigdom och social utestängning. Min avsikt är att fullt ut utnyttja de verktyg som står till 

mitt förfogande för att säkerställa en dynamisk arbetsmarknad, lika möjligheter och rättvisa 

arbetsvillkor samt en blomstrande social ekonomi. När det gäller social inkludering finns det 

fortfarande mycket att göra för att säkerställa tillräckligt inkomststöd, inkluderande 

arbetsmarknader och tillgång till tjänster av god kvalitet. Här räknar jag med stöd av 

Europaparlamentet för att undersöka hur man bäst hjälper dem som behöver oss mest, 

samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras till fullo. 

 

Jag anser också att vi kan och borde göra mer när det handlar om kompetens. Utbildning har 

stor betydelse för lika möjligheter och tillträde till arbetsmarknaden, men också som 

pådrivande faktor för tillväxt och välstånd genom den pågående gröna och digitala 

omställningen. Därför tänker jag lägga fram en uppdaterad kompetensagenda i syfte att 

identifiera och åtgärda kompetensbrister, hantera kompetensglapp samt stödja 

kompetenshöjning och omskolning, som ett sätt att möta utmaningarna på framtidens 

arbetsmarknad och från digitaliseringen av våra ekonomier. I synnerhet kommer jag att 

undersöka idén med individuella lärandekonton för personer i arbetsför ålder. Det är helt i 

linje med den första och fjärde principen i pelaren. Dessa konton kommer att ge enskilda 

personer möjlighet att själva styra över karriärval och utbildningsvägar. 
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Handlingsplanen bör också uppmuntra medlemsstaterna att vidta åtgärder. Den europeiska 

planeringsterminen bör även fortsättningsvis vara det huvudsakliga verktyget för att integrera 

främjandet av hög sysselsättning, socialt skydd, social inkludering och sociala rättigheter i 

den ekonomiska politiken, och bekräfta att ekonomiska och sociala framsteg hänger samman 

och är lika viktiga. En omfokusering av den europeiska planeringsterminen så att den även 

inbegriper målen för hållbar utveckling kommer att visa att det behövs hållbarhet i den 

ekonomiska utvecklingen både vad gäller miljö och sociala frågor. Planeringsterminen måste 

fortsätta att ge medlemsstaterna vägledning om ett mer ändamålsenligt genomförande av 

sociala rättigheter genom rekommendationer som grundar sig på fakta och väl underbyggd 

analys, vilket inbegriper övervakning av sociala resultat genom den sociala resultattavlan. 

Dessutom kommer ett tydligare fokus på sysselsättning och sociala resultat också att bidra till 

att öka motståndskraften och fördjupa den ekonomiska och monetära unionen.  

 

Att genomföra pelarens principer kräver fler investeringar i människor. När det gäller den nya 

generationens EU-fonder efter 2020 tänker jag arbeta för att stödet från Europeiska 

socialfonden+ (ESF+) och andra fonder ska gå till de politiska prioriteringar som fastställts 

inom ramen för en europeisk planeringstermin som är väl anpassad till pelarens principer. 

ESF+, som är det huvudsakliga EU-instrumentet för investeringar i människor, blir ett stöd 

för medlemsstater som måste hantera utmaningar som barnfattigdom och 

ungdomsarbetslöshet, särskilt om den europeiska planeringsterminen och den sociala 

resultattavlan visar att dessa stater utvecklas sämre än väntat. Jag räknar också med 

Europaparlamentet för att säkerställa att det råder enhetlighet mellan våra politiska 

prioriteringar och EU-fonderna under den kommande lagstiftningsprocessen  

 

Dessutom måste vi se till att kommande generationer kan leva på en ren jord. Vi behöver 

möjliggöra en rättvis omställning för alla. Många arbetstagare och familjer är oroliga för att 

omställningen ska ske på deras eller deras barns bekostnad. Den framtida fonden för rättvis 

omställning som lades fram i den tillträdande ordförandens politiska riktlinjer kommer att ge 

stöd till de mest drabbade områdena och låta människor dra fördelar av övergången till 

klimatneutrala ekonomiska modeller.  

 

 

4.  I sina politiska riktlinjer för 2019–2024 åtar sig den tillträdande ordföranden 

Ursula von der Leyen bland annat att säkerställa att varje arbetstagare i EU får en 

skälig minimilön, att skapa den europeiska barngarantin och att omvandla 

ungdomsgarantin till ett permanent instrument för att bekämpa ungdomsarbetslöshet. 

 Kan du förklara vad dessa initiativ och åtaganden exakt innebär, vilka konkreta 

instrument och lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som du kommer att behöva för 

att förverkliga dem, och om och hur de är förenliga med medlemsstaternas inhemska 

lagstiftning och de kollektiva förhandlingssystem som finns i de medlemsstater där 

lönen endast bestäms genom kollektiva förhandlingar?  

- Skälig minimilön 

 

De senaste åren har miljontals nya arbetstillfällen skapats i EU. Men vi står fortfarande inför 

utmaningar i form av bristande jämlikhet och fattigdom bland förvärvsarbetande. Den 

tillträdande ordföranden har varit tydlig: varje arbetstagare i EU bör få en skälig minimilön. 

Jag kommer att sträva efter att säkerställa att arbete lönar sig och att lönen går att leva på för 

en arbetstagare, med beaktande av nationella ekonomiska och sociala förhållanden.  
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Med utgångspunkt i den europeiska pelaren för sociala rättigheter skulle förslaget dessutom 

kräva adekvata minimilöner som sätts på ett öppet och förutsägbart sätt. Ett sådant EU-

initiativ om minimilöner skulle inte bara skydda arbetstagare i hela EU utan även leda till en 

bättre samordning av EU:s politik, och ge medlemsstaterna möjlighet att hantera 

gemensamma utmaningar på ett mer ändamålsenligt sätt, som syftar till uppåtgående 

ekonomisk och social konvergens. Initiativet skulle kunna omfatta gemensamma principer för 

medlemsstaterna i fråga om lönesättning, gemensamma indikatorer för att bedöma deras 

politik som ett sätt att stödja konvergens samtidigt som man respekterar medlemsstaternas och 

arbetsmarknadsparternas befogenheter samt nationell praxis vad gäller löneförhandlingar. 

Därför är det viktigt att samråda med alla berörda parter, med beaktande av tidshorisonten i 

den tillträdande ordförandens politiska riktlinjer.  

 

Skälig minimilön kan mycket väl sättas genom kollektivavtal eller rättsliga bestämmelser, 

beroende på praxis i varje enskilt land. I likhet med den tillträdande ordföranden är också jag 

helt övertygad om värdet av social dialog mellan arbetsgivare och fackföreningar, som är de 

som känner sina branscher och regioner bäst.  

 

- En europeisk barngaranti 

Jag stöder till fullo den tillträdande ordförandens åtagande om att skapa en europeisk 

barngaranti. Enligt den europeiska pelaren för sociala rättigheter har alla barn rätt att bli 

skyddade mot fattigdom, och har barn från mindre gynnade förhållanden har rätt till särskilda 

åtgärder som ger dem lika möjligheter. Därför bör barngarantin skapa mervärde för befintliga 

åtgärder på nationell nivå och EU-nivå så att varje barn som behöver det får tillgång till 

grundläggande tjänster, t.ex. hälso- och sjukvård och utbildning. Jag kommer att se till att vi 

omsorgsfullt överväger resultatet av den pågående förberedande åtgärden enligt 

Europaparlamentets begäran, i syfte att identifiera det lämpligaste tillvägagångssättet och de 

verktyg som behövs för genomförandet. 

 

Kommissionen kan stödja medlemsstaterna vad gäller att förbättra tillgången till dessa 

grundläggande tjänster, genom riktad politisk vägledning och ekonomiskt stöd, framför allt 

genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Jag vill påminna om att redan under 

den innevarande programperioden har våra fonder gett stöd till behövande barn. Ser vi framåt 

är det oerhört viktigt att vi utnyttjar hela potentialen i den framtida Europeiska socialfonden+, 

med beaktande av Europaparlamentets önskemål i detta avseende.  

 

Om vi vill förbättra barns situation måste vi ofta förbättra hela familjens situation. Barn 

gynnas av investeringar som främjar jämställdhet inom alla områden, däribland tillträde till 

arbetsmarknaden, karriärutveckling, möjligheter att förena arbete och privatliv samt 

främjande av lika lön för lika arbete. 

 

- Ungdomsgarantin 

I likhet med den tillträdande ordföranden har jag varit en stark anhängare av ungdomsgarantin 

ända sedan den lanserades, eftersom den har medfört viktiga strukturreformer. Därför har jag 

för avsikt att stärka det kollektiva åtagande gentemot unga människor, som 

Europaparlamentet och de politiska ledarna i EU gjorde i den fjärde principen i den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter. För sex år sedan antog vi ungdomsgarantin som 

reaktion på en djup kris. Sedan dess har den hjälpt 3,5 miljoner unga per år att förbättra sina 

framtidsutsikter. 
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I dag har ungdomsarbetslösheten i EU sjunkit till den lägsta nivån som någonsin registrerats. 

Men det finns stora skillnader mellan och inom medlemsstaterna. Ungdomsarbetslösheten är 

fortfarande alldeles för hög i vissa länder. I dessa länder är ungdomsarbetslösheten ett 

strukturellt problem som kräver fortsatt uppmärksamhet. Dessutom förändras 

kompetenskraven snabbt på arbetsmarknaden. Övergången från utbildning till sysselsättning 

tar längre tid och många unga inleder karriären med tidsbegränsade eller atypiska 

anställningar. De saknar ofta fullständigt socialförsäkringsskydd i början av arbetslivet. 

Tyvärr når inte ungdomsgarantin ännu alla de unga som varken arbetar eller studerar. 

 

Vi behöver höja ambitionsnivån när det gäller att ta itu med dessa problem och se till att 

ungdomsgarantin anpassas till de framväxande behoven hos de unga. Jag anser att vi bör titta 

på den åldersgrupp vi ger stöd till och hur vi kan förbättra kvaliteten på de erbjudanden som 

görs inom ramen för ungdomsgarantin. Vi skulle också kunna se på hur vi kan få ett förbättrat 

partnerskap mellan alla berörda parter, utrusta unga med de rätta färdigheterna (digital och 

grön kompetens), främja mer integrerade tjänster till unga och erbjuda bättre yrkesvägledning.  

 

Det här är en ambition som behöver lämpligt ekonomiskt stöd på både nationell nivå och EU-

nivå, genom den framtida Europeiska socialfonden+. Vi behöver öka ansträngningarna för att 

se till att inga unga hamnar på efterkälken.  

 

 

5.  Vilka specifika lagstiftningsinitiativ och andra initiativ tänker du föreslå inom 

det område som du ansvarar för, i synnerhet för att:  

 – förbättra arbetstagarnas hälsa och säkerhet och underlätta återinträdet på 

arbetsmarknaden för de arbetstagare som återhämtar sig efter en frånvaro, särskilt när 

den är förknippad med skadliga ämnen, stress och arbetsrelaterade muskuloskeletala 

besvär och kroniska sjukdomar, inklusive cancer,  

 

Jag har för avsikt att ha högt ställda arbetsmiljömål, och titta på möjliga vägar framåt på 

området hälsa och säkerhet på arbetsplatsen efter den nuvarande strategiska ramen som löper 

ut 2020. Vi måste sända tydliga signaler om att EU är redo att införa stränga normer på alla 

arbetsplatser, och även rikta sig till arbetsmarknadens parter, yrkesinspektioner och 

arbetsmiljömyndigheter. I synnerhet är det oerhört viktigt att ta itu med dödsolyckor för att 

sända en tydlig signal. Vi behöver noga undersöka vilka politiska verktyg vi kan använda för 

att hantera väsentliga risker, t.ex. cancer, stress, psykisk ohälsa och muskuloskeletala besvär. 

Jag kommer att arbeta tillsammans med arbetsmarknadens parter och Europeiska 

arbetsmiljöbyrån för att utveckla en genomgående riskförebyggande kultur bland arbetsgivare 

och arbetstagare när det gäller arbetsrelaterad stress, muskuloskeletala besvär och kroniska 

sjukdomar.  

Jag är också positiv till att fortsätta arbetet med att uppdatera direktivet om carcinogener och 

uppdatera gränsvärdena för ämnen som påverkar miljontals arbetstagare i hela Europa. Detta 

är till och med ännu mer relevant mot bakgrund av en ekonomi i omvandling.  

 

Slutligen är det mycket viktigt med en smidig återgång till arbetet efter alla typer av 

sjukdomar, inte bara för individerna själva och för deras familjer utan också för företagen och 

samhället i stort. Detta kräver en samordnad ansats som inbegriper arbetsförmedlingar, sociala 

tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster på nationell nivå i nära samarbete med 

arbetsmarknadens parter. Vi bör använda Europeiska socialfonden för att hjälpa människor att 

så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. 
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 – medlemsstaterna ska vara tillräckligt flexibla när det gäller att definiera 

målgrupper som ska ha tillgång till subventionerade bostäder,  

 

Jag är övertygad om att bostäder spelar en mycket viktig roll för att öka social inkludering och 

sammanhållning. Investeringar i hållbara bostäder kommer att vara själva kärnan i den gröna 

omställningen. Alla som saknar tillräckliga resurser bör få socialt stöd och stöd till boende, 

enligt EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Stadgan är mycket tydlig: ”I syfte att 

bekämpa social utestängning och fattigdom ska unionen erkänna och respektera rätten till 

socialt stöd och till stöd till boendet som, i enlighet med närmare bestämmelser i unionsrätten 

samt i nationell lagstiftning och praxis, är avsedda att trygga en värdig tillvaro för alla dem 

som saknar tillräckliga medel.” Enligt princip 19 i pelaren för sociala rättigheter bör det också 

finnas subventionerade bostäder och bostadsbidrag för dem som behöver det. Jag stöder dessa 

grundläggande principer. Jag anser att bostadssituationen i medlemsstaterna även fortsatt bör 

övervakas i den europeiska planeringsterminen. Baserat på bedömningen enligt den sociala 

resultattavlan bör vid behov landsspecifika rekommendationer anpassas noga utifrån de 

särskilda förhållanden som råder i de olika medlemsstaterna. 

 

Jag vill gärna diskutera framtiden för EU-stödet till medlemsstaterna med Europaparlamentet, 

inom ramen för unionens befogenheter och i linje med subsidiaritetsprincipen. 

 

 – se till att den aviserade europeiska jämställdhetsstrategin, förutom 

jämställdhetsfrämjande åtgärder i arbetslivet, även omfattar en strategi för mångfald 

och inkludering som är anpassad för 2000-talet, med åtgärder för att minska de 

könsrelaterade skillnaderna i fråga om lön, karriär och pensioner samt för att 

förebygga diskriminering för alla,  

 

Så som tidigare har nämnts kommer jag att sträva efter att genomföra jämställdhetsintegrering 

inom alla politikområden som tillhör mitt ansvarsområde. Jag erbjuder mitt fulla stöd till min 

kollega, den nominerade kommissionsledamoten Helena Dalli, och hennes uppdrag att 

genomföra en ambitiös, omfattande och framtidsinriktad jämställdhetsstrategi. Vi behöver en 

strategi som är inriktad på den strukturella och systemiska ojämlikhet som kvinnor och flickor 

fortfarande möter, vilket inbegriper sysselsättnings-, löne- och pensionsskillnader mellan 

könen. Arbetsmarknadens parter har en viktig roll i samtliga dessa frågor och måste engageras 

på alla plan, i all politisk planering. Utöver jämställdhet står det klart att vi behöver ta itu med 

den bredare jämlikhets- och mångfaldsagendan, nämligen vad gäller tillträde till 

arbetsmarknaden och arbetsplatsen. Precis som den tillträdande ordförande Ursula von der 

Leyen har lagt fram det i sina politiska riktlinjer behöver vi jämlikhet i alla dess former. Mina 

medarbetare kommer att bistå den nominerade kommissionsledamoten Helena Dalli och 

hennes arbetsgrupp inom alla områden som jag har ansvar för. 

 

I synnerhet när det gäller den nionde principen i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, 

rörande balans mellan arbete och privatliv avser jag att kraftfullt stödja den nominerade 

kommissionsledamoten Helena Dalli så det nyligen antagna direktivet om balans mellan 

arbete och privatliv införlivas snabbt. Ett fördjupat arbete utförs redan i samarbete med 

medlemsstater för att säkerställa korrekt datainsamling av familjerelaterad ledighet. 

 

När det handlar om formell omsorg, vilket inbegriper barnomsorg, kan faktorer som 

tillräcklighet, överkomliga priser och kvalitet ha en betydande inverkan på om kvinnor väljer 

att stanna kvar på eller lämna arbetsmarknaden. Över 10 % av kvinnorna står utanför 

arbetsmarknaden på grund av omsorgsansvar. Det är ett val som har stor inverkan på 
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sysselsättnings-, löne- och pensionsskillnader. Det här är en fråga som behandlas av mina 

medarbetare tillsammans med medlemsstaterna, både på politisk nivå och på 

finansieringssidan med hjälp av Europeiska socialfonden. Jag kommer att verka för att driva 

på detta arbete. 

 

Jag har också för avsikt att ägna särskild uppmärksamhet åt politiska åtgärder som rör 

långvarig vård och omsorg. Många kvinnor utför obetalt informellt arbete inom det här 

området. Genom att öka utbudet av långvarig vård och omsorg kan kvinnor som för 

närvarande inte kan förvärvsarbeta på grund av omsorgsansvar få möjlighet att delta på 

arbetsmarknaden. 

 

Vi ska inte heller glömma att kvinnor är överrepresenterade när det handlar om otrygga 

anställningsförhållanden: de tillhör den stora majoriteten av deltidsanställda och väljer ofta 

varierande arbetstider och visstidsanställningar. Det här är en annan faktor som i hög grad 

ökar klyftorna mellan könen. I det avseendet kommer jag att se till att alla de rättsliga 

instrument som står till medlemsstaternas förfogande genomförs korrekt: rekommendationen 

om tillgång till socialt skydd, direktivet om deltidsarbete, visstidsarbete och 

bemanningsföretag samt direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor. 

 

Slutligen kommer den europeiska planeringsterminen att även fortsatt vara ett av de 

kraftfullaste verktygen för att övervaka klyftorna mellan könen när det gäller sysselsättning, 

lön och pension. Dessutom kommer genomförandet av åtgärder för att uppnå jämställdhet att 

få en framträdande roll genom våra finansieringsinstrument, särskilt ESF+.  

 

 – utarbeta en lösning vad gäller samordningen av de sociala trygghetssystemen 

som tar hänsyn till skillnaderna i medlemsstaternas sociala system,  

I slutet av 2016 föreslog den avgående kommissionen en översyn av bestämmelserna för 

samordning av de sociala trygghetssystemen, för att göra dem rättvisare, tydligare och enklare 

att verkställa. Jag är övertygad om att denna översyn behövs, med tanke på nya utmaningar 

och möjligheter inom områdena långvarig vård och omsorg, arbetslöshetsersättning, 

familjeförmåner och bestämmelserna om tillämplig lagstiftning. I mars 2019 enades 

medlagstiftarna om en välavvägd, preliminär överenskommelse om samordning av de sociala 

trygghetssystemen. Att den inte kunde antas före Europaparlamentets uppehåll på grund av att 

det saknades kvalificerad majoritet i rådet innebär inte att problemen är lösta. Tvärtom anser 

jag att det är nödvändigt att snarast möjligt återuppta arbetet och sikta på att få fram bättre 

bestämmelser för samordning av de sociala trygghetssystemen för dem som bor och arbetar 

över gränserna. 

 

Den avgående kommissionen arbetar nu tillsammans med rådet och det nya 

Europaparlamentet för att så snart som möjligt enas om en slutlig överenskommelse. Det här 

är av många skäl en angelägen fråga. Jag hoppas på en snabb och ambitiös överenskommelse, 

som uppdaterar och skyddar rättigheterna för människor som flyttar till ett annat EU-land och 

underlättar samarbetet mellan nationella myndigheter för att förhindra missbruk och 

bedrägerier. Jag är fortsatt övertygad om att vi är nära en slutlig överenskommelse. 

 

 – bekämpa bedrägerier och lönedumpning för arbetstagare i otrygga 

anställningar, såsom mobila arbetstagare, säsongsarbetare och arbetstagare på digitala 

plattformar, och få digitala plattformar att erkänna arbetstagarna som anställda och 

inte som egenföretagare, med de rättigheter avseende arbete och socialt skydd som 

gäller anställda?  
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Redan i min tidigare roll som minister för arbete, sysselsättning och sociala frågor var jag en 

stark anhängare av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och alla den avgående 

kommissionens initiativ för att tillämpa dessa principer på ett antal olika områden. Som 

kommissionsledamot kommer jag att fortsätta detta arbete och, å ena sidan, säkerställa ett 

grundligt genomförande av den EU-lagstiftning som antagits under de senaste åren och, å 

andra sidan, föreslå nya initiativ när så behövs. Situationen för arbetstagare med otrygga 

anställningsförhållanden måste behandlas i linje med principerna i den europeiska pelaren för 

sociala rättigheter.  

 

Mobila arbetstagare kommer inom kort att omfattas av de nya bestämmelserna som om att 

utstationerade arbetstagare ska betalas enligt samma villkor som lokala arbetstagare i 

respektive medlemsstat. Europeiska arbetsmyndigheten har inrättats i syfte att förbättra 

information och samarbete mellan medlemsstaterna, bland annat vad gäller kampen mot 

odeklarerat arbete. Som kommissionsledamot kommer jag att ägna stor uppmärksamhet åt 

införlivandet och genomförandet av det reviderade direktivet om utstationerade arbetstagare 

samt åt den grundliga tillämpningen av tillämpningsdirektivet från 2014. Jag kommer också 

att ge Europeiska arbetsmyndigheten de incitament som behövs för att den ska upprätthålla en 

hög ambitionsnivå bland annat för samordning och stöd av gemensamma inspektioner och 

utbyte av relevant information mellan medlemsstaterna. 

 

Det krävs en noggrann bevakning av situationen för utsatta arbetstagare, t.ex. vissa 

säsongsarbetare, behovsarbetstagare och arbetstagare på digitala plattformar. Värdiga, 

transparenta och förutsägbara arbetsvillkor är helt avgörande för vår ekonomiska modell. För 

det första kommer jag att se till att EU:s befintliga arbetsrätt tillämpas korrekt för att skydda 

dessa arbetstagare. Direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor, som är ett viktigt steg 

på vägen mot en modernisering av arbetstagarnas rättigheter för att skydda dem i det nya 

arbetslivet, kommer att införlivas under min mandatperiod. Jag kommer att se till att 

kommissionen har ett nära samarbete med medlemsstaterna när de utarbetar en verkningsfull 

nationell lagstiftning för att genomföra det. Det innebär inte bara en uppdatering och utökning 

av den skriftliga informationen som alla arbetstagare – inbegripet arbetstagare på digitala 

plattformar, tillfälligt anställda och hushållsarbetare – måste få när de börjar arbeta. Det 

skapar också nya rättigheter för att skydda dem som befinner sig i de mest otrygga och utsatta 

situationerna, t.ex. arbetstagare med nolltimmarsavtal eller behovsarbetstagare. Direktivet har 

ett kraftfullt kapitel om verkställighet för att dessa rättigheter inte bara ska existera på 

papperet.  

 

Detta gäller särskilt plattformsarbete, som är en ny och dynamisk affärsmodell och påverkar 

arbetsmönstren och formar framtidens arbete. Digitala plattformar ger ny flexibilitet för både 

företag och arbetstagare och skapar möjligheter för många att komma in på arbetsmarknaden 

eller skaffa extrainkomster. Samtidigt utmanar de befintliga lagliga anställningsförhållanden, 

sociala ramar och hur den sociala dialogen ser ut. Arbetsnormer och tillgång till socialt skydd 

måste kunna garanteras för alla kategorier av arbetstagare. För många som arbetar via digitala 

plattformar finns det en växande osäkerhet kring ett antal frågor, däribland anställningsstatus, 

arbetsvillkor, tillgång till socialt skydd samt tillgång till representation och 

kollektivförhandlingar. Jag tror att detta förtjänar större uppmärksamhet och jag kommer att 

följa upp den tillträdande ordförandens åtagande att undersöka hur man kan förbättra 

arbetsvillkoren för arbetstagare på plattformar, genom att se på positiv utveckling inom det 

här området på andra håll i världen. 
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Slutligen är jag en stark anhängare av rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd. 

Själva kärnan i rekommendationen är principen att alla arbetstagare och egenföretagare ska ha 

tillgång till adekvat socialt skydd. Som kommissionsledamot kommer jag oförtröttligt att 

påminna om denna princip och mobilisera alla de verktyg som står till mitt förfogande för att 

göra den till verklighet i hela EU. Enligt min åsikt ska inte framtidens arbete vara synonymt 

med otrygghet. Därför måste de sociala trygghetssystemen utvecklas. 

 

 

6.  Arbetets framtid är ett tema som kommer att ta mycket plats under de 

kommande fem åren. Förändringar och utmaningar präglar och kommer att prägla 

arbetsmarknaden på medellång sikt, t.ex. digitalisering, automatisering, robotisering 

samt förändringar och utmaningar kopplade till kampen mot klimatförändringar. Å 

ena sidan kommer detta att leda till fler och bättre arbetstillfällen, vilket betyder att vi 

måste ha andra och bättre arbetstagare. Europa behöver smart lagstiftning för att 

utnyttja teknikens stora potential och skapa gröna jobb samtidigt som utsatta 

arbetstagare i arbetskraften måste integreras. Å andra sidan kommer digitaliseringen 

att leda till att förekomsten av vissa typer av arbeten minskar.  

 Hur ser du på detta scenario och, framför allt, tror du att det på EU-nivå finns 

möjlighet att upprätta en kraftfull och konsekvent strategi på medellång sikt som ger 

Europeiska unionen och unionsmedborgarna lämpliga verktyg för att möta dessa 

utmaningar? Hur kommer du att främja användningen av yrkesutbildningssystem i alla 

medlemsstater för att möta dessa utmaningar, och vad kommer du att göra för att 

säkerställa, upprätthålla och främja ett yrkesliv på landsbygden med tanke på de 

nuvarande förändringarna och utmaningarna, och se till att vi har rätt kompetens för 

att skydda och värdesätta våra samhällen på landsbygden så att de blir hållbara och 

inkluderande platser där människor kan leva och arbeta?  

  

Att forma framtidens arbete är vårt gemensamma ansvar som beslutsfattare. Vi måste 

förvandla utmaningar till möjligheter. Digitaliseringen och omställningen till en 

koldioxidneutral ekonomi kan skapa arbetstillfällen och leda till nödvändiga innovationer, 

investeringar och ekonomiskt välstånd. Vi behöver se till att alla invånare och regioner i EU 

kan dra nytta av dessa nya möjligheter. Många jobb kommer att förändras avsevärt. Många 

nya jobb kommer att skapas, men de kommer att kräva nya färdigheter som vi inte ens känner 

till i dag. Den digitala tidsåldern är här och håller redan på att förvandla vårt sätt att arbeta. 

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor kan bidra med värdefull 

kunskap som underlag för våra beslut. 

 

EU:s strategi för framtidens arbete 

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter visar riktningen när det gäller utmaningarna i 

det nya arbetslivet, som också behandlas genom den europeiska planeringsterminen. För att 

angripa dessa utmaningar kommer jag och mina kollegor med andra ansvarsområden att 

arbeta med en rad olika frågor både inom och utanför området för sysselsättning och 

socialpolitik. Vi kommer att samarbeta med nationella och lokala beslutsfattare liksom med 

det civila samhället. Jag räknar särskilt med att Europaparlamentet och arbetsmarknadens 

parter bidrar till utvecklingen och genomförandet av EU:s lösningar på utmaningarna i 

framtidens arbete.  

 

Enligt min åsikt bör en sådan strategi först och främst vara inriktad på högre kvalitet i arbetet. 

De som arbetar i EU förtjänar bra arbetsvillkor, vilket inbegriper skäliga löner, och vi bör 
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undersöka hur vi kan utöka tillgången till utbildning och socialt skydd för alla – däribland de 

som arbetar på digitala plattformar. 

 

Den ekonomiska och sociala styrningen i EU bör förbättras, i synnerhet genom att FN:s mål 

för hållbar utveckling integreras i den europeiska planeringsterminen. 

 

Vi behöver stödja regioner och branscher som drabbas oproportionerligt av de negativa 

effekterna av förändringarna – och här borde vi kunna utnyttja ett brett spektrum av EU:s 

fonder och program (t.ex. InvestEU, Europeiska socialfonden+, Horisont Europa, programmet 

för ett digitalt Europa, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter), och även 

den nyligen aviserade fonden för rättvis omställning. Offentliga arbetsförmedlingar kommer 

att spela en stor roll i den här processen.  

 

I det nya arbetslivet kommer människor att behöva ny kompetens. Jag kommer att sträva efter 

att öka utbildningsinsatserna för att tillgodose behovet av omskolning och kompetenshöjning 

samt fokusera på utbildningskvaliteten, baserat på strategin att lära sig att lära under hela 

livet.  

 

Nya affärsmodeller utmanar principerna i våra system för beskattning och arbetsgivaravgifter. 

Vi bör undersöka hur vi kan göra dessa system hållbara och anpassade till den digitala 

tidsåldern, och hur vi kan minska inkomstskillnaderna.  

 

Arbetsmarknadens parter har alltid spelat en avgörande roll i EU:s sociala modell. Deras roll 

är särskilt viktig nu när vi går igenom så betydande industriella omställningar. Därför är det 

viktigt att stärka den sociala dialogen för att hjälpa arbetstagare inom olika branscher, särskilt 

när det gäller den digitala ekonomin.  

 

Nya tekniker medför stora möjligheter men också nya risker. Vi behöver arbeta för en mer 

människocentrerad teknik genom att ta itu med socioekonomiska och etiska frågor som rör 

framväxten av artificiell intelligens också på våra arbetsmarknader och på arbetsplatserna, 

samtidigt som vi ser till att människor har den kompetens som krävs för att arbeta i en alltmer 

digitaliserad miljö. 

 

Många av de nya utmaningarna kräver globala åtgärder. Därför kommer jag att säkerställa att 

frågor som arbetsvillkor, socialt skydd och främjande av arbetsnormer står högt på 

dagordningen i internationella och multilaterala forum, t.ex. ILO, G7 och G20. EU bör även 

fortsättningsvis främja anständiga arbetsförhållanden och internationellt erkända arbetsnormer 

bland våra handelspartner och med beslutsamhet genomdriva att befintliga överenskommelser 

följs. 

 

Yrkesutbildningens roll 

Yrkesutbildning spelar en viktig roll både när det gäller att klara det nya arbetslivets 

utmaningar och under den gröna omställningen. I EU får hälften av de unga sina 

kvalifikationer genom yrkesutbildning. I enlighet med Europaparlamentets rekommendation 

bör ERASMUS+ omfatta lärlingar i större utsträckning. Vuxna behöver fortbildning för att 

löpande uppdatera kompetensen. Yrkesutbildning bör ha en central roll inom ramen för den 

nya kompetensagendan, eftersom den erbjuder möjligheter till både ekonomisk och social 

integration, stöder smart och hållbar utveckling samt främjar demokratiskt medborgarskap 

och EU:s värden. Jag är övertygad om att moderna, inkluderande och dynamiska 

yrkesutbildningssystem är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra vår tillträdande 
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ordförandes ambitiösa agenda för en ekonomi för alla, för en grön giv och för ett EU rustat för 

den digitala tidsåldern. Våra EU-byråers arbete: Europeiska centrumet för utveckling av 

yrkesutbildning, och utanför EU:s gränser, särskilt utvidgningsländer och grannländer, 

kommer Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen att fortsätta att vara central för våra politiska 

resultat.   

 

Främja ett yrkesliv på landsbygden  

Digital teknik erbjuder nya sätt att minska klyftan mellan stad och landsbygd. För de som bor 

på landsbygden kan onlinetjänster och arbetstillfällen online minska risken för bristande 

tillgång till vissa tjänster. Men en förutsättning för detta är tillgång till grundläggande 

infrastruktur (dvs. utbildning och hälso- och sjukvård) och till bra bredband. Vi har redan tagit 

fram bra initiativ vi kan bygga vidare på: t.ex. syftar EU:s åtgärd för smarta byar till att ge 

landsbygdsområden tillgång till digital teknik och innovation som främjar livskvalitet, en 

högre levnadsstandard, offentliga tjänster och bättre resursutnyttjande. Utbildning och 

kompetenshöjning kommer också att vara centrala faktorer i en strategi som stödjer yrkesliv 

på landsbygden i den digitala tidsåldern. Inom ramen för den uppdaterade kompetensagendan 

för Europa kommer jag att undersöka hur individuella lärandekonton kan säkerställa tillgång 

till kompetens för alla, också för dem som bor på landsbygden. 

 

 

7.  De ekonomiskt mest missgynnade regionerna är också de som har störst problem 

när det gäller att använda medel från Europeiska fonden för justering för 

globaliseringseffekter och Europeiska socialfonden, vilket är något motsägelsefullt. 

Vilken strategi kommer du att ha för att öka utnyttjandet och förhindra missbruket av 

EU-medel, och hur kommer du att uppmuntra medlemsstaterna att rikta resurserna 

mot mindre utvecklade regioner och förbättra deras förmåga att utveckla projekt med 

anknytning till dessa fonder? 

 

Över 57 % av Europeiska socialfondens resurser (50,6 miljarder euro) är koncentrerade till 

mindre utvecklade regioner för att stödja investeringar i humankapital. Mitt mål, om jag blir 

utnämnd till kommissionsledamot, är att dessa regioner får full kapacitet att nyttja den 

finansiering som de tilldelats, samtidigt som missbruk och bedrägerier förebyggs. 

 

Totalt sett går genomförandet av Europeiska socialfonden och 

ungdomssysselsättningsinitiativet bra. Andelen utvalda projekt uppgår till nästan 77 % av den 

totala finansieringen (på EU-nivå och nationell nivå) och andelen utgiftsdeklarationer till 

33,5 %. Andelen utvalda projekt för Europeiska socialfonden ligger på en liknande nivå för 

alla regionkategorier. Även om ekonomiskt missgynnade regioner i viss mån har mer tydliga 

svårigheter när det gäller att utnyttja anslagen, beror skillnaderna i hög grad på den enskilda 

medlemsstaten. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har som reaktivt 

krisinstrument ingen årsbudget att utnyttja, och det finns inga belägg för att mindre 

utvecklade regioner har mer problem att använda den.  

 

De huvudsakliga skälen för utdraget genomförande och utnyttjande innefattar problem med 

den administrativa kapaciteten, brist på projekt som uppfyller kraven och innehållna 

betalningar på grund av allvarliga brister i förvaltning och kontroll. Jag avser att fortsätta att 

bevaka situationen mycket noga, bland annat via åtta arbetsgrupper för bättre genomförande, 

som kommissionen inrättat i medlemsstater som löper risk att anslag ska återtas. Dessutom är 

jag fast besluten att arbeta för ett bättre utnyttjande av tekniskt stöd för att förbättra 
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kapaciteten i medlemsstaternas strukturer, så att effektiva förfaranden för förvaltning och 

kontroll används och varje medarbetare har rätt kompetens.  

 

Inom ramen för de interinstitutionella förhandlingarna om sammanhållningsfonderna kommer 

jag också att arbeta hårt för att säkerställa att de ändringar som krävs för en högre 

utnyttjandegrad kommer att genomföras, utan att man gör avkall på behovet av att förhindra 

bedrägerier och missbruk. När det gäller den Europeiska fonden för justering för 

globaliseringseffekter har kommissionen föreslagit att underlätta mobiliseringen av medel, i 

synnerhet genom att utvidga tillämpningsområdet till alla typer av betydande 

omstruktureringar och genom att sänka tröskeln för stödberättigande från 500 till 250 

uppsagda arbetstagare.  

 

 


