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Evropski steber
socialnih pravic:
Za bolj pravično in bolj socialno Evropo
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Kaj je evropski steber
socialnih pravic?
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Evropski steber socialnih pravic določa 20 načel za bolj
pravično, vključujočo Evropsko unijo (EU).
Z združevanjem in vodenjem držav članic pri
izboljševanju vsakodnevnega življenja, zaposlovanja in
povečevanju blaginje je Steber dober za državljane in
trajnostno gospodarsko rast.
Zajema obnovljeno javno in politično voljo za krepitev
socialnih pravic spričo zaskrbljenosti glede prihodnosti
dela, neenakosti in demografskih sprememb. Steber
določa pravice delavcev v novih, pogosto negotovih
oblikah zaposlitve.
EU in države članice izvajajo Steber skupaj –
v sodelovanju s socialnimi partnerji, regijami, mesti in
civilno družbo.
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Vaše pravice v
vsakdanjem življenju

Z razglasitvijo Evropskega
stebra socialnih pravic na
socialnem vrhu smo socialne
prednostne naloge uvrstili
v središče Evrope, kamor
spadajo.
Marianne Thyssen
Evropska komisarka za zaposlovanje,
socialne zadeve, strokovno usposobljenost
in mobilnost delovne sile
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ec.europa.eu/social/social-pillar
© Evropska Unija
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Giulia in Francesco

„Sem lastnica nepremičninske agencije in zadnjih
nekaj let smo v agenciji ponovno razmišljali o načinu
dela. Imamo aplikacijo, organiziramo virtualne obiske…
uporabljamo oblak in takojšnje sporočanje. Delamo
popolnoma drugače kot takrat, ko sem začela.“
Giulia
podjetnica, 45 let, Italija
„Bil sem Giuliin upravni pomočnik, vendar sem si želel
spremembein biti sposoben v celoti prispevati k razvoju
agencije. Dve leti sem delal za skrajšani delovni čas
v okviru novih komunikacijskih tehnologij. Zdaj sem
zadolžen za spletno stran agencije in družbena omrežja.“
Francesco
vodja vsebin, 32 let, Italija
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Socialna Evropa pomeni:
• dati delavcem pravico do pravične in enake
obravnave glede njihovih delovnih pogojev,
• omogočiti delavcem dostop do socialne
zaščite in usposabljanja ne glede na vrsto in
trajanje zaposlitvenega razmerja,
• spodbujati delavce k prehodu od začasne
zaposlitve k zaposlitvi za nedoločen čas,
• spodbujati inovativne oblike dela, da bi
zagotovili visokokakovostne delovne pogoje,
• spodbujati podjetništvo in samozaposlovanje
(delodajalci bi morali spodbujati tudi
poklicno mobilnost),
• preprečevati zaposlitvena razmerja, ki vodijo
v negotove delovne pogoje (vključno s
prepovedjo zlorabe netipičnih pogodb).

10

Koen

„Pravkar sem zaključil šolanje in iščem zaposlitev. Moj
Downov sindrom ne bo ovira na poti k uresničitvi mojih
sanj, da postanem mehanik-vajenec. Vem, da mi lahko
z nekaj pomočiuspe.“
Koen
16 let, Nizozemska
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Socialna Evropa pomeni:
• mladi imajo pravico do izobraževanja,
vajeništva ali visokokakovostnih delovnih
mest štirih mesecih po izgubi zaposlitve (v
okviru jamstva za mlade),
• invalidi imajo pravico do dohodkovne
podpore za dostojno življenje,
• delavci imajo pravico do ustrezne
socialne zaščite.
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Mahika, Rasmus in družina

„Ko sem rodila, sta postala dvojčka pomembnejša od
vsega drugega, midva pa se nisva hotela odreči najinim
zaposlitvam. Zaradi danskega okvira ravnotežja med
poklicnim in zasebnim življenjem se nikomur od naju
ni bilo treba odreči zaposlitvi. Rasmus koristi starševski
dopust, dela za skrajšani delovni čas, jaz pa dva dni v
tednu delam od doma.“
Mahika
39 let, Danska
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Socialna Evropa pomeni:
• starši in skrbniki imajo pravico do ustreznega
dopusta, prožnih ureditev delovnih
pogojev in dostopa do oskrbe,
• delavci imajo pravico do pravičnih plač za
dostojen življenjski standard,
• ženske in moški imajo pravico do enakega
plačila zaenakovredno delo.
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Marek

„Sedem let sem bil zaposlen v živilskem proizvodnem
obratu. Pred šestimi meseci se je obrat prestrukturiral,
odpustili so me. Bilo je težko, vendarmi je poklicna
svetovalka vseskozi pomagala. Pojasnila mi je, kako
naj zaprosim za nadomestilo za brezposelne, zdaj pa
načrtujeva moje naslednje korake. Rad bi ustanovil
podjetje z organsko prehrano, zato sem se vpisal v tečaj
za novoustanovljena podjetja.“
Marek
40 let, Češka republika
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Socialna Evropa pomeni:
• delavci, ki so odpuščeni, imajo pravico
vedeti, zakaj so bili odpuščeni, na voljo
morajo imeti razumen odpovedni rok,
• iskalci zaposlitve imajo pravico do osebnega
svetovanja, da lahko najdejo delo, priložnosti
za usposabljanje in prekvalifikacijo,
• iskalci zaposlitve imajo pravico do ustreznih
nadomestil za primer brezposelnosti za
razumno dolgo obdobje.
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Carmen

„Vedno sem imela rada svoje delo, in aktivno življenje mi
je uspelo združevati z vzgojo otrok in sodelovanjem pri
dejavnostih skupnosti. Vse to se je spremenilo, ko so se
pred desetimi leti začele težave s hrbtenico. K sreči so
me lahko s prejšnjega delovnega mesta prerazporedili na
novo, ki fizično ni bilo tako zahtevno, deležna pa sem bila
tudi brezplačne fizioterapije. Zdaj sem upokojena in se
udeležujem športnih dejavnosti za starejše občane, ki jih
organizira center naše lokalne skupnosti.“
Carmen
68 let, Španija
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Socialna Evropa pomeni:
• delavci imajo pravico do delovnega
okolja, prilagojenega njihovim
poklicnim potrebam,
• vsi imajo pravico do pravočasnega
dostopa do visokokakovostne, cenovno
dosegljive preventivne in kurativne
zdravstvene oskrbe,
• vsi imajo pravico do cenovno dosegljive,
dolgoročne oskrbe dobre kakovosti,
• delavci in samozaposleni imajo pravico do
ustrezne pokojnine in upokojitve.
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20 pravic in načel
za bolj pravično in bolj socialno Evropo
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Dvajset pravic in načel
Evropskega stebra
socialnih pravic
Evropski steber socialnih pravic pomeni
zagotavljanje novih in učinkovitejših pravic za
državljane. Temelji na dvajsetih ključnih načelih:

Enake možnosti in dostop
do trga dela
01. Izobraževanje, usposabljanje in
vseživljenjsko učenje
02. Enakost med spoloma
03. Enake možnosti
04. Aktivna pomoč pri zaposlovanju
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Pravični delovni pogoji
05. Varna in prilagodljiva zaposlitev
06. Plače
07. Informacije o pogojih zaposlitve in zaščiti v
primeru odpovedi zaposlitve
08. Socialni dialog in udeležba delavcev
09. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
10. Zdravo, varno in primerno delovno okolje ter
varstvo podatkov

Socialna zaščita in vključenost
11. Otroško varstvo in pomoč za otroke
12. Socialna zaščita
13. Nadomestila za primer brezposelnosti
14. Minimalni dohodek
15. Dohodki in pokojnine za starejše
16. Zdravstveno varstvo
17. Vključenost invalidov
18. Dolgotrajna oskrba
19. Stanovanja in pomoč za brezdomce
20. Dostop do osnovnih storitev
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Stik z EU
Osebno
Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk Europe Direct. Naslov najbližje
lahko najdete na spletni strani: https://europa.eu/european-union/contact_sl.
Po telefonu ali elektronski pošti
Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji. Nanjo se
lahko obrnete:
— s klicem na brezplačno telefonsko številko: 00 800 6 7 8 9 10 11 (nekateri
ponudniki lahko klic zaračunajo),
— s klicem na navadno telefonsko številko: +32 22999696 ali
— po elektronski pošti s spletne strani: https://europa.eu/european-union/contact_sl.

Iskanje informacij o EU
Na spletu
Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na
spletišču Europa: https://europa.eu/european-union/index_sl.
Publikacije EU
Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete s
http://publications.europa.eu/sl/publications ali jih tam naročite. Za več
izvodov brezplačnih publikacij se obrnite na Europe Direct ali najbližjo
informacijsko točko (https://europa.eu/european-union/contact_sl).
Zakonodaja EU in drugi dokumenti
Do pravnih informacij EU, vključno z vso zakonodajo EU od leta 1952 v vseh uradnih
jezikovnih različicah, lahko dostopate na spletišču EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.
Odprti podatki EU
Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu odprtih podatkov EU
(http://data.europa.eu/euodp/sl). Podatke lahko brezplačno prenesete in uporabite
tudi v komercialne namene.
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Naše publikacije lahko prenesete ali se nanje brezplačno naročite
na spletni strani http://ec.europa.eu/social/publications
Če želite prejemati redne novice o Generalnem direktoratu za
zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, se naročite na
brezplačni e-bilten Socialna Evropa na spletni strani
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
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