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Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 periaatetta viitoittavat tietä kohti vahvaa sosiaalista
Eurooppaa, joka on oikeudenmukainen, osallistava ja täynnä mahdollisuuksia.
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…samoin kuin sen
varmistaminen, että
ihmisillä on oikeat taidot
näihin työpaikkoihin ja
mahdollisuudet niiden
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Meillä on myös
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ja luoda osallistava
yhteiskunta.
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MAAKOHTAISET SUOSITUKSET
”Pienten käytännön asioiden
kuten tutkintotodistuksen
tunnustamisen, sosiaaliturvanumeron
saamisen, palkkahallinnon ja kaikkien
toiseen EU-maahan muuttamiseen
liittyvien asioiden olisi oltava helppoja.”
- Pascal (Alankomaat)
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- Elisabeth (Ranska)

doi:10.2767/920226

Työpaikkojen luominen
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vihreillä ja digitaalisilla
aloilla on yksi tärkeimmistä
prioriteeteistamme…
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TAVOITTEET KORKEALLA

”Euroopan maiden on
keskityttävä antamaan kaikille
lapsille hyvä alku elämään ja
tarjottava opettajille tuki,
jota he tarvitsevat
monimuotoisissa luokissa
työskentelyyn.”
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