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Nyeste bidrag: Den Europæiske Søjle af Sociale Rettigheder

Hovedlinjer og markante forløbere i de sidste 30 års bidrag

Hovedområderne: 

• Pensioner

• Ældre arbejdskraftens beskæftigelse

• Langtidspleje og omsorgsydelser for ældre

Implementering af Den Europæiske Søjle af Sociale Rettigheder

Disponering



Den Europæiske Søjle af
Sociale Rettigheder

Tiltrådt i fællesskab af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
17. november 2017 ved det sociale topmøde om fair jobs og vækst i 
Göteborg. Prioritet for Kommissionsformand J-C Juncker.

Sikre eksisterende og skabe nye og bedre arbejdsmarkedsmæssige og 
sociale rettigheder for EU's borgere. Og gøre det mere klart hvad EU 
står for: Beskyttelse og Sociale fremskridt.

Bygger på 20 hovedprincipper for sociale rettigheder dækkende:

• Lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet

• Rimelige arbejdsvilkår

• Social beskyttelse og inklusion



Ældrerelevante sociale rettighedsprincipper

15. Ældres indkomst og alderspension

Pensionerede arbejdstagere og selvstændige har ret til en pension, som 
svarer til deres bidrag og sikrer en tilstrækkelig indkomst. Kvinder og mænd 
skal have lige muligheder for at erhverve pensionsrettigheder.

Alle ældre har ret til en indkomst, der sikrer et værdigt liv.

18. Langtidspleje og omsorg

Alle har ret til en prismæssigt overkommelig langtidspleje af høj kvalitet, 
herunder hjemmepleje og lokalsamfundsbaserede tjenesteydelser.

[9. Balance mellem arbejdsliv og privatliv

Forældre og mennesker med omsorgsforpligtelser har ret til passende orlov, 
fleksible arbejdsformer og adgang til omsorgstjenester. Kvinder og mænd 
skal have lige adgang til særlig orlov for at kunne opfylde deres 
omsorgsforpligtelser ...]



EU’s bidrag til ældrepolitikkerne i ML

Starter med traditionel tilgang til ældre som 
potentiel sårbar gruppe, et vælgerklientel med 
særlige interesser og værdige behov

Udvikler begyndende fokus på ressourcerne hos 
mange ældre, ikke mindst ældre arbejdskraften

I sidste 20 år har placering af ældrepolitik som 
integreret del af politikker for et samfund for alle 
aldersgrupper (mens befolkningen ældes) og en 
tilgang baseret på principperne om aktiv aldring i 
stadig stigende grad præget EU’s bidrag



Aktiv Aldring - ultrakort fortalt

Indebærer at man er – og af understøttende offentlige 
politikker hjælpes og animeres til at være - så aktiv 
som muligt, mens man ældes, dvs. at man:

Forbliver erhvervsaktiv så længe som muligt

Er aktiv i samfundet efter pensionering, f.eks. gennem 
motion, sund livsførsel, frivilligt arbejde og fortsat 
læring

Bevarer maksimal selvhjulpenhed, selvbestemmelse 
og sund livsførsel, mens man alderssvækkes (længst 
muligt i eget hjem, rehabilitering fremfor blot pleje)  



EU’s bidrag til ældrepolitikkerne båret frem af

• Forbedret traktatgrundlag (Maastricht-Amsterdam-Nice-Lissabon)

• Bedre lovgivning (anti-discrimination, gender equality, six- & 2 pack)

• Stadigt mere fokuserede, finansielle instrumenter

• Stadigt mere forpligtende og konkret politik-
koordinering

• (Del af generelle bidrag til bedre regeringsførelse indenfor den 
sociale markedsøkonomis paradigme)



Udvikling i EU’s ældrepolitiske bidrag 1

1989 EU-12: Første tematisering af udfordringerne fra befolkningens aldring

1992 Rådsanbefalinger om social beskyttelse og social inklusion

1992-93 Maastricht traktaten –årlig rapport om unionens demografiske tilstand

1993 Europæisk Ældreår: Ældre og solidaritet mellem generationerne
• Traditionel tilgang: ældre en sårbar men værdigt trængende befolkningsgruppe

• Promovering af mulighederne i den Tredje Alder, aldersbyrden mere nedtonet,

1995 Forslag til handlingsprogram for ældre blokeret, hjemmel som fattigdomsprogrammer

1994-1997 Nyt samarbejde om den demografiske udvikling i medlemslandene, ikke kun 
aldring: middellevetid og generationsrelationer, fertilitet i marginen, indvandring 

1990-1999 Udveksling og samarbejde om social politikkens modernisering, 3 meddelelser, 
aldring og behovet for reformering af pensionssystemerne som emne

1997 Amsterdam traktaten: Ny hjelm til samarbejde om beskæftigelsespolitikkerne og om 
beskæftigelsesrelateret socialpolitik - Lancering af socialpolitik som produktiv faktor i 
økonomisk vækst og velstand

1997 Luxembourg topmødet: lancering af beskæftigelsesprocessen (ÅKM/OMC)

1998 Første fælles retningslinjer om beskæftigelsespolitikkerne



Udvikling i EU’s ældrepolitiske bidrag 2
1998 restrukturering af arbejdet på ældreområdet: fra traditionel klientgruppe tilgang til Aktiv Aldring

1998-2000 afvikling af rådgivende ældre gruppe bestående af pan-europæiske ældre organisationer –
samling af ældreorganisationer i European AGE Platform

1999 FN’s Ældreår
Meddelelse: Mod et samfund for alle aldersgrupper

Konference: Aktiv Aldring lanceres som basis for EU’s tilgang til ældrepolitik og befolkningsaldring

2000 Lissabon topmøde: ti-års program for moderniserings- og vækst fremmende strukturreformer

2000 Oprettelse af den Sociale Beskyttelses Komite, lancering af OMC om Social Inklusion

2001 forår: SE formandsskabs topmøde: den tre-leddede strategi for imødegåelse af konsekvenserne af 
befolkningens aldring: (1) nedbring offentlig gæld, (2) maksimér beskæftigelsen, (3) reformér 
pensionssystemerne (finanspolitisk bæredygtighed)

2001 efterår Laeken topmødet vedtager retningslinjer for pensionspolitikkerne

2002 FN’s 2. Topmøde om Aldring i Madrid
Meddelelse: EU’s svar på verdens aldring: økonomisk og social udvikling

2004 Marts Topmøde: højdepunkt for første fase af promovering af aktiv aldring som politik tilgang: 
aktiv aldring en af tre afgørende faktorer for om Lissabon strategien lykkes



Udvikling i EU’s ældrepolitiske bidrag 3
2004-2008 efter den store udvidelse er Aktiv Aldring mindre i fokus, pga. de nye medlemslandes 
problemer med ældre arbejdskraften og behov for opkvalificering og foryngelse af arbejdsstyrken

2006 pga fødselsraternes sammenbrud i de nye medlemslande i stedet fokus på ‘demografisk fornyelse’
Meddelelse: ‘Demografisk udvikling – fra udfordring til muligheder

2008 Det Slovenske Formandskab overtales af AGE Platform og Kommissionen til at foreslå at 2012 
gøres til det europæiske år for aktiv aldring

2010 tiårs programmet for struktur-reformer ’Europe 2020’ afløser Lissabon programmet
2010-2012 Vækst og stabilitetspagten ændres fra koordinering til lovbaseret, forpligtende aftale om at overholde 
Maastrict kriterierne og harmonisere budgetteringen i Medlemslandene 

2011 Den ‘Europæiske Semester’ proces igangsættes som omdrejningspunkt for Europa 2020 og Vækst og 
Stabilitetspagten mv., der flettes sammen

2011 Innovativt partnerskab for sund og aktiv aldring

2012 Det Europæiske år for Aktiv Aldring og Solidaritet ml Generationerne.

2012 Kommissionens Hvidpapir om Pensioner

2012 Vejledende Principper for Aktiv Aldring vedtaget ved EÅ’s afslutning

2013 Den Sociale Investeringspakke – Forrentningen af Investeringer i ældre omsorg og pleje

2011-2016 Mange landespecifikke anbefalinger om pensionsreformer, aktiv aldring og langtidspleje.

2016 Den Europæiske Søjle af Sociale Rettigheder foreslåes

2017 Den Europæiske Søjle af Sociale Rettigheder tiltrædes af EP, Rådet og Kommissionen i Gøteborg



Former for EU’s ældrepolitiske bidrag

• Promovering af de politik-tilgange som i et eller flere 
Medlemslande har vist sig at være de bedste og mest 
effektive (evidensbasering)

• Udvikling og vedtagelse af målsætninger, delmålsætninger 
og indikatorer

• Sammenlignende analyser af medlemslandenes politikker 
og resultater så de kan se, hvor godt de klarer sig i forhold 
de andre

• Udvikling af institutioner, processer og samarbejdsmåder



Ældrepolitiske målsætninger for 
Socialsikringskomiteens arbejde

Sikre tilstrækkelige og bæredygtige pensioner
- Garantere tilstrækkelig pensionsindkomst til alle (fattigdomsbeskyttelse) 

- adgang til pensioner, der i rimeligt omfang gør det muligt for folk at bevare
deres hidtidige levestandard ved pensionering

- Sikre offentlige og private pensioners finansielle bæredygtighed, gennem 
længere arbejdsliv og aktiv aldring..

Sikre bæredygtige sundhedsydelser og længere 
varende omsorg og pleje (til ældre) af høj kvalitet
- Garantere adgang for alle til tilstrækkelige sundhedsydelser og langtidspleje

- Sikre at behovet for disse ikke leder til fattigdom eller økonomisk afhængighed

- Fremme rationel ressource anvendelse og kvalitet i sundheds og plejeydelser



Evidensbaseret samarbejde

Udvikling af fælles begreber, indikatorer og statistik

Kvalitativ og operationel definitioner af fattigdom, 
tilstrækkelighed, indkomsterstatningsgrad, 
tilbagetrækningsalder, arbejdslivslængde, ældre 
arbejdstagere etc.

Udvikling af fælles sprog og målemetoder der 
muliggør sammenligninger af hvordan og hvor godt 
medlemslandenes politikker virker



Fattigdomsrater for ældrebefolkningen 65+ , 2014



1
Pensionernes indkomsterstatningrad

er forbedret over det sidste ti-år

Source: Eurostat. * - 2010 data for HR. EU refers to EU-27 in 2008 and EU-28 in 2016.  

Aggregate replacement ratio, 2008-2016 

58% (EU-28) in 2016

58% (EU-28) in 2016



Sharp rise in demografic
old-age dependency ratio



Economic old-age dependency ratio; rises 
fast from a high level



Løsningen kunne bestå i senere 
tilbagetrækning .. Men næppe kun

Hvis hidtidige 65 års grænse kunne blive … 74



Nøgle dokumenter om 
befolkningsaldring og ældrepolitikker:

Tackling af aldringens udfordringer indgang til ældrepolitik

1999 Mod et Samfund for Alle Aldersgrupper (Aktiv Aldring intro)

2002 EU’s svar på verdens aldring: økonomisk og social udvikling

Rapport: Øg arbejdsmarkedsdeltagelsen og frem aktiv aldring 

2006 Demografisk udvikling –fra udfordring til mulighed (+fertilitet)

2009 Tackling af aldringens konsekvenserne i EU (økonomi/budget)

2012 Dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner

(2013) Sociale investeringer i vækst og samhørighed

Ældreomsorg og pleje i aldrende samfund – udfordringer og muligheder



Principper for Aktiv Aldring EÅ2012

(1) Beskæftigelse (ældrearbejdskraften)

Vedvarende adgang til efteruddannelse og omskoling

Sundt arbejdsmiljø

Alderstilpassede arbejds- og ansættelsesvilkår

Målrettede arbejdsformidlingsydelser for ældre arbejdstagere

Beskæftigelsesvenlige skatte- og ydelsessystemer

Overførsel af ældre arbejdstageres erfaring

Balancering af arbejdsliv - og omsorgsforpligtelser

(2) Deltagelse i samfundet (efter pensionering – 3. alder)

Indkomst sikkerhed

Social inkludering

Muligheder for frivilligt arbejde

Livslang læring

Deltagelse i beslutningstagen

Støtte til folk med omsorgsforpligtelser

(3) Selvstændigt liv (senere i alderdommen - 4.alder)

Sundhedsfremme og forebyggelse af svækkelse og sygelighed 

Passende boliger og serviceydelser

Tilgængelig og betalbar transport  

Aldersvenlige omgivelser, varer og tjenesteydelser 

Maksimal selvbestemmelse for mennesker, der modtager langtidspleje



Tre ældrepolitiske hovedområder 

• Pensioner

• Ældrearbejdskraftens beskæftigelse

• Langtidspleje og omsorgsydelser



Pensioner
1992s rådsanbefalinger om social beskyttelse 

1990’erne: diskurs om socialpolitikkens modernisering

2001: vedtagelser om treleddet strategi for imødegåelse af 
aldringens konsekvenser og de første retningslinjer om pension og 
første Aldring Rapport om pensionsudgifters indvirkning på balancen 
i de offentlige budgetter i medlemslandene

2001,2009 Meddelelser om pensionsforhold og politikudfordringer

2012 Hvidpapir om EU’s dagsorden for Pensioner(fælles anliggende)

2012 supplerende 3 årig rapport om reformernes indvirkning på 
pensionernes tilstrækkelighed (dvs. beskyttelse mod fattigdom og 
ændring i levestandard ved pensionering) (PAR)

2011-2016 Hovedtema i det Europæiske Semesters generelle og 
landespecifikke anbefalinger



Social Europe

Generelle anbefalinger

❑ Udfas eller or begræns adgang til førtidig pension 

❑ Hæv pensionsalderen og bind den til udviklingen i
middellevetiden

❑ Underbyg pensionsreformer med ændringer på
arbejdspladser og arbejdsmarkeder der giver 
ældre kvinder og men mulighed for og lyst til at 
arbejde til højere alder.

❑ Styrk ældre arbejdstageres beskæftigelsesevne

❑ Frem den private pensionsopsparing



Social Europe

Landespecifikke anbefalinger 2012

❑ Hæv pensionsalderen og bind den til udviklingen i 
levetiden – 10 countries: Belgium, Spain, Cyprus, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Austria, Slovenia, 
Slovakia, Finland

❑ Begræns/ophæv adgang til førtidig pensionering
– 7 countries: Belgium, Bulgaria, Czech Republic, 
Denmark (disability), Poland (special schemes), 
Slovenia, Finland

❑ Ligestil pensionsalderen for kvinder og mænd– 3 
countries: Bulgaria, Austria, Slovenia

❑ Genovervej indexeringen af pensionerne – 2 
countries: Slovakia, Slovenia

❑ Styrk privat pensionsopsparing – 4 countries:
Czech Republic, Latvia, Lithuania, Malta



Social Europe

Major Post-2008 pension reforms
Key elements: Roll back of mandatory private; Gender age 

equilisation; Rise in pensionable age; automatic
adjustment/linking; early retirement restricted

2009: CY, EE, (FI), HU, (LT), (LV),

2010: (AT), (EL), FR, RO,

2011:(AT)BE BG CZ CY DK ES FR HU HR IE[IT] LT NL PT PL[SE][UK]

2012: (AT), BG, CY, DK, (EE), (EL), FR, (IE), LU, LV, NL, PL, SI, SK,

2013: CZ, (EL), ES, NL, PL, SK,

2014: DE, (EL), FR, HR, LU, MT, [UK]

2015: AT BE, BG, CZ, (EL), FI, FR, NL, PT, SK, SI, SE

2016: (EL), LV, LT, PL,

CSR / EU-motivated : BE, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, IE, IT, LT, 
LU, NL, PL, SI, SK

Non-EU motivated: UK, SE, DE, EE,



EU tilskyndelse til pensionsreformer
- en betydelig success ! (?)
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Creation of EPC -
AWG & SPC

Financial crisis

The intensity of pension reforms 
in the EU has been particularly 
strong since early 2000's…

… with a substantial impact on 
projected expenditure trends



2 0 16 2 0 4 0 2 0 7 0 Δ 2 0 16 - 4 0 Δ 2 0 4 0 - 7 0

BE 12.1 14.5 15.0 2.4 0.5

BG 9.6 9.8 10.9 0.2 1.1

CZ 8.2 9.2 10.9 1.0 1.8

DK 10.0 8.2 8.1 - 1.8 - 0.1

DE 10.1 12.0 12.5 1.9 0.5

EE 8.1 7.1 6.4 - 1.0 - 0.8

IE 5.0 6.7 6.6 1.7 - 0.1

EL 17.3 12.9 10.6 - 4.4 - 2.2

ES 12.2 13.9 10.7 1.8 - 3.3

FR 15.0 15.1 11.8 0.0 - 3.3

HR 10.6 8.3 6.8 - 2.2 - 1.5

IT 15.6 18.7 13.9 3.1 - 4.8

CY 10.2 11.5 12.4 1.3 0.9

LV 7.4 6.3 4.7 - 1.1 - 1.5

LT 6.9 7.0 5.2 0.2 - 1.8

LU 9.0 11.5 17.9 2.5 6.4

HU 9.7 9.4 11.2 - 0.3 1.8

MT 8.0 7.3 10.9 - 0.7 3.5

NL 7.3 8.5 7.9 1.2 - 0.7

AT 13.8 14.9 14.3 1.1 - 0.5

PL 11.2 10.8 10.2 - 0.3 - 0.7

PT 13.5 14.7 11.4 1.2 - 3.4

RO 8.0 7.7 8.7 - 0.3 1.0

SI 10.9 14.2 14.9 3.2 0.7

SK 8.6 7.8 9.8 - 0.8 2.0

FI 13.4 13.9 13.9 0.5 0.0

SE 8.2 6.8 7.0 - 1.3 0.2

UK 7.7 8.6 9.5 0.9 0.8

EA 12.3 13.5 11.9 1.3 - 1.7

EU 11.2 12.0 11.0 0.8 - 1.0

Level and change (%GDP)

Fremskrivning af offentlige pensionsudgifter



Social Europe

Binde pensionsalderen til livslængden
(Danish malaise or key way forward?)

• Pensions-ingeniørens ønskedrøm: neutralisere
virkningen af stigning i levetiden

• Erstatte penioneringsnormer med reglen: ”som vi 
lever længere arbejder vi længere”  og fastholder en
god” balance mellem arbejdsår og pensionsår” 

• Implicit: stadig senere tilbagetrækning bliver en
permanent udfordring for arbejdsmarkedet

• Vil det være i stand til at beskæftige ældre
arbejdskraften? 



Ældre arbejdskraftens beskæftigelse

Ældre arbejdstagere: fra sårbar gruppe til uudnyttet ressource; 

Fra ret til førtidig pensionering til ret og incitament til at fortsætte op til og efter 
hidtidig pensionsalder

1999 Introduktion af Aktiv Aldring og første dækning i Beskæftigelsesretningslinjer 

2001 Målsætning for beskæftigelsen af 55-64 årige på 50% frem mod 2010 

2002 Hævelse af gennemsnitlig tilbagetrækningsalder med 5 år frem mod 2010 

2004 forårstopmøde : AA en af de afgørende betingelser for opfyldelse af Lissabon 

Afbrud i fokus efter store udvidelse indtil krisen fremtvinger pensionsreformbølge

2012 fra 1993s EÅ for ældre til EÅ for Aktiv Aldring 
• vejledende principper for Aktiv Aldring 

• Skærpet fokus på AA i retningslinjer for beskæftigelsespolitikkerne mv. og 

• Inkludering i den Europæiske Socialfonds støtteaktiviteter i Medlemslandene fra 2014

2011-2016 Fornyet fokus på AA som længere arbejdsliv og senere tilbagetrækning i 
det Europæiske Semesters generelle og landespecifikke anbefalinger



Beskæftigelsesrater for ældre arbejdstagere (55-64 years), 2014  



Social Europe

Beskæftigelsesrater for ældre (55-64), 2001-2014



Arbejdslivets varighed, 2014 



1 Factors in increased employment rates

Factors in increased employment rates of older
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Social Europe

Problemer på sen-karriere arbejdsmarkeder: 
Fastholdelse vs. Genansættelse

 
Source: OECD (2015), Working Better with Age: Poland, OECD Publishing, Paris. Notes: The retention rate refers to 

employees currently aged 60-64 with tenure of 5 years or more as a percentage of all employees aged 55-59 5 years 

previously. The hiring rate refers to employees aged 55-64 with job tenure of less than 1 year as a percentage of all 

employees aged 54-63 the year before.  



Social Europe

 

Retiring early vs. working beyond pensionable age

❑ Retirement 2 yrs before the SPA can result in substantially lower TRRs

❑ Penalties and bonuses not always symmetric



Langtidspleje for ældre

1992 Første rådsanbefalinger om social beskyttelse 

1993 Europæisk Ældre År 

1995 Tysk langstidsplejeforsikring

2001 Med i den Sociale Beskyttelseskomites område som 

2005 udmøntes i Retningslinjer for Social Beskyttelse etc.

2006 Behandlet i den Økonomiske Politik Komites Aldrings Rapport 

2009 Fremhævelse i SE formandsskabs ‘Værdig Aldring’ initiativer

2012 Et af flere Nøgletemaer i Europæisk år for Aktiv Aldring 

2013 Dækning i den Sociale Investeringspakke  

2014 SPC special rapport om innovativ langtidspleje

2012-2017 Nogen dækning i landespecifikke anbefalinger

2017 EP krav om initiativer i forlængelse af de Sociale Søjle

2018 Ny rapport om langtidspleje i medlemstaterne



Aldersfordeling af langtidspleje modtagere 



Fremskrivning – referense scenario



Social Europe

2014 SPC rapport: konklusioner

1. There are solid equity and efficiency reasons 
for establishing collective social protection 
against the risk of LTC dependency

2. Member States need to move from a primarily 
reactive to an increasingly proactive policy 
approach, which seeks both to reduce care 
needs and to boost cost-effective care 
provision

3. EU must and can help 39



Social Europe

SPC’s konklusioner

The main elements of a proactive response are :

• preventive measures, to reduce number of older 
people needing long term care;

• rehabilitation / re-enablement to improve people’s 
ability to live independently;

• realising the potential of technology, to help people to 
remain in their home, raise the efficiency of care 
services & compensate the decline in no. of carers; 

• improving the supply and retention of formal carers

• full integration of health and social care, to improve 
the quality and effectiveness of care overall

• age-friendly environments which reduce the need for 
help to a minimum.



Social Europe

Overvågning af pensionsudviklingen
EC White Paper “An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions” 

Europe2020 -> European Semester-> Country Specific Recommendations

Tri-annually:

• The Ageing Report first 2001  new 2015

• The Pension Adequacy Report

first 2012 new 2015

Occassionally

• The Gender Gap in Pensions in the EU 

Annually, (or quarterly) and Ad Hoc updates 

• ASISP->European Social Policy Network

• Major pension reforms peer-reviewed in AWG (+ SPC)

• Thematic summary on Pensions for the European Semester
41



Social Europe

Rapporten om 
Aldringens makroøkonomiske og

budgetmæssige konsekvenser



Aldringsrapporten 2018

• Commission (ECFIN) & EPC (AWG)+

Council conclusions

• 6. udgave med sammenlignende

fremskrivninger af demografiens

indvirkning på økonomi og offentlige

udgifter for 2016-2070

• Pension, sundhedsvæsen, 

langtidspleje, uddannelse, 

arbejdsløshedsunderstøttelse

• Consistent with Pension adequacy 

report (same underlying assumptions)



Aldring stor udfordring, 
men reformer virker…
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Social Europe

Rapporten om 
Pensionernes Tilstrækkellighed



1

New! 

”Pensions tilstrækkelighedens trekant": 
multi-dimensional tilgang

A pension system
must find a balance

among three
dimensions of 

adequacy

Indkomsterstatning

Ældre
fattigdom

Antal
pensionsår



Figure: Forventet restlevetid ved 65 års alder i 2014 og 2060 
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Gennemsnitsalder for udbetaling af pension

Average age at which a pension is received for the first time, 2012



1Arbejdslivet forlænges, men ikke så hurtigt som levetiden

Average time before working, working time and retirement 
duration, 2015, years

Ratio between 
average retirement 
duration and working 
life, EU



Kønsforskel i pensionsindkomst (%), pensionister 65+ og 65-79, 2014 



1Women's pensions 37% 
lower, reflecting multiple 

labour market gaps

• Different careers

• The gender pay gap - 16.3%

• Women (33) work on 
average almost 5 years less 
than men (38)

• 31.6% of women (15-64) 
work in part-time 
employment compared to 
7% of men in the EU-28. 



Implementering
af Den Europæiske Søjle af Sociale Rettigheder

• Søjlen er tænkt som en ny måde at sikre opadgående 
konvergens mod bedre arbejds- og leveforhold i EU

• I den bredere debat er søjlen både en milepæl i opbygningen 
og konsolideringen af et socialt Europa og et referencepunkt, 
når EU's ledere mødes om Europas fremtid forud for næste 
valg til Europa-Parlamentet. 

• Fælles ansvar at skabe fremskridt med den europæiske søjle 
for sociale rettigheder og gøre den til en realitet for alle 
europæere.  

• Må derfor involvere alle: regeringer og europæiske 
institutioner såvel som arbejdsmarkedets parter, ikke-
statslige organisationer og lokale og regionale myndigheder



Social

Pillar

Legislation
Working conditions - Health and Safety

Gender Equality – Anti-discrimination

Policy 

Coordination
Employment

Social Inclusion /

Protection

European 

Social 

Fund

European Social 

Dialogue

EU Instruments in Employment 
and Social Policy



Implementering
af Den Europæiske Søjle af Sociale Rettigheder

• Relaterede initiativer af lovgivnings- og anden karakter: 
arbejdsmarkedsvilkår, social sikring og nyt agentur

• På EU-niveau vil Kommissionen integrere prioriteterne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder i alle EU-politikker

• I det europæiske semester for samordning af politikker 
fokuserer Kommissionen i højere grad på sociale prioriteter 
fra søjlen og ligestiller dem med økonomiske mål



Relaterede initiativer af lovgivnings- og anden karakter

Balance mellem arbejds- og privat liv
Direktivforslag om nye minimumsstandarder for orlov for forældre, fædre og folk med omsorgs- og plejeforpligtelser

Adgang til social sikring
Rådshenstilling om formel og reel adgang til social beskyttelse på lige vilkår for alle på arbejdsmarkedet uanset om 
de rubriceres som arbejdstagere eller selvstændige – og om mere gennemsigtige socialsikringsrettigheder, der kan 
overføres fra et job til et andet.

Gennemskuelige og forudsigelige arbejdsvilkår
Direktivforslag foreskriver rettidige skriftlige oplysninger om ansættelsesvilkår, at prøve-ansættelse tidsbegrænses, 
ret til at søge supplerende arbejde (forbud mod eksklusivaftale), rimelig varsel ved skiftende arbejdstider, - steder, -
mængder, ret til skriftligt svar på anmodning om forflyttelse til andet arbejde etc. . 

Arbejdstidsdirektivet
Ny vejledning om hvordan direktivet skal tolkes. 

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed
Skal hjælpe enkeltpersoner, virksomheder og nationale administrationer med at få mest ud af de muligheder, som 
den frie bevægelighed giver, og med at sikre retfærdig bevægelighed for arbejdskraften. 



EU's nye sociale resultattavle
• Referenceramme for overvågning af fremskridt mod et "socialt 

tredobbelt A" 

• Muliggør benchmarking af forbedring af præstationer og 
fremskridt mod opadgående social konvergens 

• Mulighed for at sammenligne EU's resultater med andre 
internationale aktørers resultateroplysninger

• Nyttig for oplysningen om det europæiske semester

• Behandlet i udvalg med hovedroller i det europæiske semester

• Anvendt første gang i den fælles beskæftigelsesrapport 2018.  

• Vil blive udviklet yderligere i beskæftigelsesrapport 2019.



EU's nye sociale resultattavle

35 sociale, uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige 
indikatorer (efter alder, køn og uddannelse) grupperet i 3 dimensioner 

• Lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet

• Dynamiske arbejdsmarkeder og retfærdige arbejdsvilkår

• Offentlig støtte, social beskyttelse og inklusion

og 12 områder.

• ‣ Uddannelse, færdigheder og livslang læring 

• ‣ Ligestilling på arbejdsmarkedet 

• ‣ Ulighed i indkomst

• ‣ Risiko for fattigdom eller social udstødelse 

• ‣ Ungdom

• ‣ Arbejdskraftstruktur (beskæftigelsesgrad og arbejdsløshedsprocent)

• ‣ Arbejdsmarkedspolitikker 

• ‣ Indkomst og lønninger



Tak for opmærksomheden


