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Sacos synpunkter på en europeisk pelare för sociala rättigheter 

 

Generellt positiva till pelaren 

 

Saco välkomnar generellt EU-kommissionens förslag till en europeisk 

pelare för sociala rättigheter. En social pelare byggd på gemensamma 

principer, samordning och utbyte av bästa praxis kan ge medlemsländerna 

vägledning i utformningen av väl fungerande och inkluderande 

arbetsmarknader och välfärdssystem. Det skulle gynna hållbar tillväxt, 

konkurrenskraft, sysselsättning och social sammanhållning i hela Europa. 

Som medlemsland spelar Sverige, och bör fortsätta spela, en viktig roll i 

utvecklandet av ett socialt Europa. Sverige bör därför ansluta sig till den 

sociala pelaren. 

 

Vi understödjer kommissionens insikt om att sociala och ekonomiska 

framsteg hör ihop och att ett socialt skydd och goda villkor på 

arbetsmarknaden går hand i hand med en hög konkurrenskraft och hållbar 

tillväxt. Det är positivt att den sociala pelarens innehåller principer om 

utbildning och livslångt lärande, och att dialogen mellan arbetsmarknadens 

parter och arbetstagarnas inflytande inte bara utgör en av de 20 

principerna utan också genomgående finns som en lösning i tillämpningen 

och genomförandet av pelaren. Den sociala dialogen i medlemsländerna 

spelar en central roll i arbetet med att stärka sociala rättigheter och att 

skapa hållbar och inkluderande tillväxt. 

 

Skeptisk till begreppet rättigheter 

 

Saco förhåller sig däremot skeptisk till att begreppet ”rättigheter” 

genomgående används för de principer som den sociala pelaren stipulerar. 

Vad som avses med rättigheter och hur dessa rättigheter skiljer sig från 

rekommendationer behöver tydliggöras. I arbetsdokumentet från 

kommissionen anges exempelvis att pelaren går längre än 1992 års 

rekommendation om minimiinkomst genom att uttryckligen fastställa 

rätten till en minimiinkomst som säkerställer ett värdigt liv. Saco förordar 

en social pelare som bygger på samordning och utbyte av bästa praxis, där 

de 20 principerna utgör rekommendationer och inte är rättsligt bindande. 

 

Där bindande åtgärder föreslås måste det föregås av en seriös prövning av 

subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Enligt EU:s fördrag är det 

medlemsländernas ansvar att utforma sin sysselsättnings- och socialpolitik, 
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inbegripet arbetsrätt och organisationen av de sociala trygghetssystemen. 

EU ska dock stödja och komplettera ländernas verksamheter på dessa 

områden. Det är därför viktigt att pelaren inte leder till en 

kompetensöverföring från nationell nivå till EU-nivå. 

 

Autonoma partsmodellen och lönebildning  

 

EU saknar kompetens på löneområdet. Den sociala pelaren säger dock att 

en adekvat minimilön ska säkerställas. Vi hade gärna sett att sociala pelaren 

inte innehöll några löneprinciper alls och beklagar att det inte överlåts på 

parterna att bestämma om det överhuvudtaget finns behov av en 

minimilön. Vidare ska lön bedömas efter utfört arbete och är inte en 

”rättighet” för försörjning. 

 

Naturligtvis ska alla löner fastställas på ett transparent och förutsägbart 

sätt. Det är dock proceduren snarare än lönen som ska vara transparent. 

För att partsautonomin ska respekteras fullt ut måste det vara parterna som 

förfogar över den frågan. Saco vill därför ändra skrivningarna vad gäller 

minimilöner i den sociala pelaren.  

 

Arbetstagarbegreppet och social trygghet 

 

Saco önskar en tydligare distinktion mellan arbetstagare och 

egenföretagare. Det är viktigt att begreppen hålls isär för att undvika 

mellankategorier. Arbetstagarbegreppet är en nationell angelägenhet och 

utgör grunden för hela den svenska arbetsmarknadsmodellen och 

arbetsrätten. Därför är skrivningarna i principerna för trygg och 

anpassningsbar anställning och social trygghet otydliga i relation till 

arbetstagarbegreppet. 

 

Leverans av resultat 

 

EU:s framgång beror på de nationella arbetsmarknadernas och de sociala 

trygghetssystemens funktion och anpassningsförmåga. I dokumenten om 

den sociala pelaren kan man dock utläsa en ambivalens huruvida avsikten 

är att stärka systemen eller eliminera hinder för att uppnå målet med 

sociala pelaren. Om vi låter påskina att EU-nivån ska hantera problem som 

den inte förmår eller ens har kompetens att lösa riskerar vi att skapa 

förväntningar hos medborgarna som inte kan infrias. Det skapar i sin tur 

risk för ökad EU-skepticism och populism. Det är därför viktigt att 

medlemsstaterna tar ansvar och levererar resultat så att pelaren kan 

implementeras fullt ut i hela EU-området annars kan inte en hållbar 

utveckling ske. 

 

Den sociala resultattavlan, som presenterades samtidigt som förslaget till 

den sociala pelaren, bör användas för att följa upp och kontinuerligt mäta 
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hur väl medlemsländerna lever upp till pelarens principer. Resultattavlan 

består av indikatorer som mäter framsteg i bland annat utbildning, 

jämställdhet och digitala färdigheter. Även andra indikatorer skulle kunna 

läggas till som arbetsmarknadens omställningsförmåga och strukturer för 

partssamverkan. Dessutom bör resultattavlan integreras i den ekonomiska 

planeringsterminen för att skapa incitament bland medlemsländerna att 

leverera bättre inom de valda områdena. 

 

Slutligen förväntar sig Saco att EU-institutionerna och särskilt 

medlemsländerna tar den sociala pelaren på allvar och levererar konkreta 

resultat. Även arbetsmarknadens parter, på alla nivåer, har en roll att spela 

i genomförandet av pelaren. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Göran Arrius  Laila Abdallah 

Ordförande    Internationell sekreterare 

    

 


