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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o Evropském sociálním modelu budoucnosti
(2005/2248(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise o evropských hodnotách v globalizovaném světě 
(KOM2005)0525),

– s ohledem na Smlouvu o Ústavě pro Evropu,

– s ohledem na Evropskou sociální chartu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. ledna 2006 o postoji Evropské rady k finančnímu 
výhledu a obnovení interinstitucionální dohody na období 2007–20131,

– s ohledem na úmluvy MOP o mezinárodních pracovních a ekologických normách,

– s ohledem na zprávu skupiny na vysoké úrovni k budoucnosti sociální politiky v rozšířené 
Evropské unii z května 2004,

– s ohledem na Sociální agendu na období 2006–2010,

– s ohledem na pracovní dokument Komise o udržitelném financování sociálních politik v 
Evropské unii (SEK(2005)1774),

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro 
práva žen a rovnost pohlaví, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro 
mezinárodní obchod,

A. vzhledem k tomu, že evropský sociální model odráží společný soubor hodnot, založený na 
zachování míru, sociální spravedlnosti, solidaritě, svobodě a demokracii a dodržování 
lidských práv,

B. vzhledem k tomu, že tento soubor společných hodnot v uplynulých šedesáti letech 
umožnil, aby se EU úspěšně stala prostorem větší ekonomické prosperity a sociální 
spravedlnosti,

C. vzhledem k tomu, že přestože mají členské státy odlišné sociální systémy a realizují tyto 
hodnoty různými způsoby, je jejich společným cílem dosáhnout rovnováhy mezi 
hospodářským růstem a sociální solidaritou – a to se v evropském sociálním modelu 
odráží jako jednota hodnot v rozmanitosti systémů,

D. vzhledem k tomu, že členské státy a EU dávají přednost prosazování hodnot spojených s 
evropským sociálním modelem, což dokazují cíle Lisabonské strategie, která považuje 

  
1 Přijaté texty, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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sociální rozvoj za jeden z pilířů udržitelného rozvoje,

E. vzhledem k tomu, že evropský sociální model je rozhodně třeba zmodernizovat a posílit, 
aby mohl lépe čelit demografickým změnám, výzvám globalizace a aby se zlepšila 
schopnost lidských zdrojů přizpůsobit se rychlému technologickému vývoji,

F. vzhledem k tomu, že žádná reforma evropského sociálního modelu nesmí oslabit hodnoty, 
které jsou jeho podstatou,

G. vzhledem k tomu, že rychlejší hospodářský růst je pro udržitelnost evropských sociálních 
standardů zásadní a že sociální standardy jsou podstatou udržitelného růstu,

H. vzhledem k tomu, že správně nastavené sociální politiky nelze považovat za náklady, ale 
za faktor umožňující pozitivně ovlivnit hospodářský růst EU, a to nejen díky zvýšené 
produktivitě a konkurenceschopnosti, ale také vytvářením sociální soudržnosti a 
zajištěním přístupu k základním právům, čímž tento faktor významně přispěje k 
sociálnímu smíru a politické stabilitě, bez nichž nemůže existovat trvalý hospodářský 
pokrok,

I. vzhledem k tomu, že služby veřejného zájmu a služby veřejného ekonomického zájmu 
byly v Amsterodamské smlouvě poprvé popsány jako základní prostředky členských států 
k zajištění sociální a územní soudržnosti a jako oblasti, které mají členské státy i nadále 
právo definovat a financovat, a tato pozice byla dále posílena v navrhované Ústavní 
smlouvě, jež poskytla evropským rámcovým právním předpisům v této oblasti jasnější 
právní základ, 

J. vzhledem k tomu, že koncept evropského sociálního modelu je uveden v Ústavní smlouvě 
a je podpořen zásadami rovnosti a solidarity,

K. vzhledem k tomu, že EU má možnost díky způsobu svého obchodování pozitivně nebo 
negativně ovlivňovat hospodářství v mnoha částech světa, a to jak v rámci její úlohy ve 
WTO, tak pomocí podmínek, které jsou uplatňovány při obchodu s méně rozvinutými 
regiony a zeměmi, a v rámci dohod, které jsou s nimi uzavírány,

Reforma evropského sociálního modelu
1. zdůrazňuje nutnost zachovat a posílit hodnoty spojené s evropským sociálním modelem –

rovnost, solidaritu, přerozdělování a přístup všech občanů k veřejným službám – stejně 
jako vysoké sociální standardy, kterých již bylo dosaženo;

2. důrazně připomíná, že pouze EU založená na soudržnosti, která bude chránit své společné 
hodnoty, může být dostatečně silná, aby chránila své zájmy;

3. je přesvědčen, že neexistuje jiná možnost než naléhavě reformovat ty hospodářské a 
sociální systémy, jež nejsou schopny čelit demografickým změnám, globalizaci a 
prudkému nástupu informačních technologií; 

4. je si vědom toho, že občany EU v některých členských státech značně znepokojuje 
nezaměstnanost a možné selhání systému sociálního zabezpečení;
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5. považuje nutnost, aby EU znovu potvrdila své odhodlání k budování sociální Evropy, za 
klíčovou k obnovení důvěry občanů v projekt EU, který přináší pracovní místa, růst a 
prosperitu;

6. plně si uvědomuje, že politika zaměstnanosti a sociální politika v převážné míře spadá do 
pravomoci členských států, zdůrazňuje však, že je třeba, aby EU vytvořila hospodářský a 
sociální rámec, který členským státům umožní provádět nutné reformy na národní úrovni 
v závislosti na vlastních hospodářských, sociálních a politických podmínkách;

7. žádá Komisi, aby vyvinula další iniciativy vedoucí k plnému zavedení vnitřního trhu, 
který, pokud bude plně realizován, povede k hospodářskému růstu a 
konkurenceschopnosti, s ohledem na to, že je třeba zajistit, aby nedošlo k náhlému 
zhoršení sociálních podmínek a podmínek pro ochranu spotřebitelů a životního prostředí;

8. znovu vyzývá členské státy, aby plně realizovaly plán Lisabonské strategie, který je 
považován za jediný udržitelný způsob dosažení hospodářského růstu, zvýšení 
konkurenceschopnosti a vytvoření pracovních míst; zejména vyzývá členské státy, aby 
plnily konkrétní cíle týkající se zaměstnanosti, investic do výzkumu a rozvoje, péče o děti 
a celoživotního vzdělávání;

9. doporučuje, aby členské státy prohloubily spolupráci a výměnu osvědčených postupů 
prostřednictvím rozšířené otevřené metody koordinace, která je účinným nástrojem k 
vytváření politiky v oblasti zaměstnanosti, sociální ochrany, sociálního vyloučení, 
důchodů a zdravotní péče;

10. vyzývá Komisi, aby demokratizovala otevřenou metodu koordinace a zajistila tak, aby 
nejen Evropský parlament, ale i národní parlamenty měly plnoprávnou roli při 
stanovování a plnění cílů ze strany vlád členských států;

11. zdůrazňuje, že je třeba zahájit veřejné kampaně, které umožní vysvětlit základní cíle 
reformy, v níž mají orgány a instituce EU, národní vlády, veřejné orgány, sociální partneři 
a nevládní organizace hrát aktivní roli;

12. znovu zdůrazňuje svou podporu usnesení ze dne 12. ledna 2005 o Smlouvě o Ústavě pro 
Evropu1a kampani Komise „3D“ jako dialog, diskuse a demokracie;

Financování reformy
13. vyzývá členské státy, aby zahájily reformy, které pomohou zajistit finanční udržitelnost 

národních sociálních systémů, aniž by došlo k ohrožení dosažených práv, vzájemné 
podpory a mezigenerační solidarity, s ohledem na měnící se situaci a pracovní trh, na 
demokratické změny, globalizaci a technologický vývoj; zdůrazňuje, že některé 
nejúspěšnější členské státy takové reformy již provedly, aniž by byla narušena 
udržitelnost a efektivita jejich sociálních systémů;

14. je si vědom toho, že v některých členských státech mohou být současné příspěvky do 
sociálního systému nedostatečné k naplnění očekávání občanů; domnívá se, že členské 
státy by měly uvažovat o alternativních způsobech financování těchto systémů, například 

  
1 Úř. věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 88
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využitím přidané hodnoty vytvořené společnostmi, avšak při dodržování zásady solidarity;

15. vyzývá členské státy, aby efektivněji využívaly fondy EU, například evropské strukturální 
fondy, ke spolufinancování národních reforem, má však obavy zejména z toho, že 
navrhovaný finanční výhled odhalí svá omezení a bude nedostatečný k financování již 
zjištěných prioritních reforem;

16. zdůrazňuje, že všechny reformy je třeba posuzovat v kontextu „manévrovacího prostoru“ 
v rozpočtech členských států, připomíná však, že reformovaný Pakt stability a růstu nabízí 
nové příležitosti k investicím v sociální oblasti;

Služby veřejného zájmu a služby veřejného ekonomického zájmu
17. připomíná, že služby veřejného zájmu a služby veřejného ekonomického zájmu jsou 

významnou součástí evropského sociálního modelu a jsou základem pro všeobecné 
poskytování zdravotní péče, vzdělávání, veřejné dopravy a dodávek vody a energie všem 
občanům; vyzývá Komisi, aby naléhavě předložila návrh rámcové směrnice o těchto 
službách; považuje za nezbytně nutné, aby při reformě našich sociálních systémů byl brán 
ohled na služby veřejného zájmu a služby veřejného ekonomického zájmu, jejichž role je 
klíčová nejen pro poskytování kvalitnějšího života občanům, ale také ke zvýšení efektivity 
podniků a zlepšení jejich přístupu ke zdravé, dobře vzdělané a přizpůsobivé pracovní síle;

18. zdůrazňuje, že je třeba rozšířit rozsah sociálních služeb, jako je péče o děti a dlouhodobá 
péče o starší osoby;

Sociální dialog
19. připomíná, že sociální dialog je významnou součástí tradic členských států a že každá 

úspěšná reforma sociálních systémů by měla zahrnovat všechny zúčastněné strany, 
zejména sociální partnery a občanskou společnost, a vyzývá, aby byla trialogu na 
evropské úrovni přisouzena důležitější úloha;

20. doporučuje, aby byl k vyhodnocení vlivu jednotlivých podniků na každodenní život 
společenství, v němž jsou zapojeny, použit koncept společenské odpovědnosti firem; 

Lidské zdroje
21. zdůrazňuje, že Komise a členské státy spolupracují na přípravě konkrétních programů 

zaměřených na rozvoj a udržitelnost lidských zdrojů, které představují ústřední prvek 
modernizace sociálních systémů; 

22. upozorňuje, že je naléhavě nutné vyvinout pozitivní snahu o povzbuzení starších 
pracovníků, aby zůstali na pracovním trhu nebo se na něj vrátili, a že je třeba větší 
flexibilita při výběru penzijních a důchodových programů; vyzývá Komisi, aby sledovala 
národní úsilí s cílem řešit důsledky demografického stárnutí na udržitelnost důchodového 
systému;

23. doporučuje, aby ty členské státy, které tak ještě neučinily, vzaly v potaz nové způsoby 
pružného sociálního zabezpečení, a podpořily tak skloubení pracovního a osobního života 
a usnadnily přechod mezi pracovními místy;
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24. uznává výhody systému „flexicurity“ (pružné zabezpečení) při ochraně schopnosti 
pracovníků udržet si/najít pracovní místa díky lepším profesionálním dovednostem 
získaných v rámci odborného a celoživotního vzdělávání;

25. připomíná, že do všech sociálních politik musí být systematicky začleňována rovnost 
pohlaví a zásada nediskriminace na základě rasy, náboženského vyznání, pohlaví, věku 
nebo zdravotního postižení;

Sociální ochrana
26. zdůrazňuje, že systémy sociálního zabezpečení by měly být účinné při plnění svých cílů 

spočívajících v prevenci chudoby a sociálního vyloučení a v boji proti nim, se zvláštním 
důrazem na odstranění „pastí chudoby“;

27. domnívá se, že zaměstnanost je významným faktorem k dosažení sociálního začlenění;
vyzývá proto k uskutečnění reforem, jež nasměrují veřejné výdaje ke zvýšení činnosti a 
budou pobízet k práci odstraněním „pastí chudoby“, které podporují nečinnost;

28. domnívá se, že přístup „flexicurity“, který vytváří a udržuje přiměřené mechanismy 
sociální ochrany, představuje nezbytný předpoklad pružnosti;

29. vyzývá k širší diskusi o právu všech osob na dostatečné důchody, které by chránily starší 
občany před chudobou a umožnily jim žít v důstojných podmínkách;

Vnější dimenze
30. znovu důrazně opakuje, že EU může být při obraně svých zájmů na mezinárodní úrovni 

úspěšná pouze v případě, že si zachová svou hospodářskou a sociální soudržnost;

31. zdůrazňuje, že EU by měla s přesvědčením podporovat své sociální hodnoty solidarity a 
sociální spravedlnosti ve všech obchodních a rozvojových jednáních a dohodách;

32. vyzývá EU a členské státy, aby učinily politické kroky ve vztahu ke třetím zemím s 
vysokým hospodářským růstem (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), a dosáhly rozvojového 
modelu, který zajišťuje dodržování lidských práv, demokracii, svobodu, pracovní a 
ekologické normy a sociální spravedlnost; vyzývá EU, aby byla nápomocna při hledání 
celosvětové rovnováhy mezi hospodářským růstem a vysokými sociálními a ekologickými 
standardy;

o

o  o

33. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jak nadále zlepšovat životní úroveň občanů EU a přitom si v celosvětovém hospodářství 
zachovat konkurenceschopnost? Jak integrovat hospodářskou politiku, politiku zaměstnanosti 
a sociální politiku způsobem, který nám přinese udržitelný rozvoj a sociální soudržnost? Jak 
zajistit, aby všichni sdíleli výhody růstu?

Evropský sociální model
Evropský sociální model je v první řadě otázkou hodnot. Ať už zkoumáme jakýkoli evropský 
sociální systém, najdeme v něm společné hodnoty rovnosti, solidarity a přerozdělování jako 
základní prvky a všeobecný, bezplatný nebo levný přístup ke vzdělání a zdravotní péči a celou 
řadu dalších veřejných služeb, které jsou právem občana a zásadním prvkem pro vytvoření
předpokladů pro vznik úspěšného moderního hospodářství a spravedlivé společnosti. Právě 
v tomto ohledu se náš evropský model liší například od modelu USA.

Sociální politiky (včetně sociální ochrany, zdraví, vzdělání a pečovatelských služeb) jsou 
v EU na vysoké úrovni a odrážejí silnou tendenci k sociální soudržnosti.

Akademici rozlišují čtyři různé modely (severský, anglosaský, kontinentální a středomořský) 
s rozdíly (v míře ochrany, prostoru pro iniciativu jednotlivce), ale i se společnými prvky.

Všech 25 členských států sdílí stejné hodnoty a stejný cíl spojit ekonomickou výkonnost, 
konkurenceschopnost se sociální spravedlností. Pro dosažení stejných cílů mají různé 
nástroje. Tyto národní modely jsou výsledkem dlouhých a složitých historických procesů.

Vaši spoluzpravodajové jsou toho názoru, že je důležité rozpoznat jednotu hodnot a 
rozmanitost systémů členských států.

Úspěch evropského sociálního modelu
EU je stále ve vývoji. Její hranice a povinnosti musí být ještě definitivně schváleny; debata o 
jejím demokratickém řízení a o jeho rozvoji bude možná pokračovat po celé generace.
Zatímco impulsem pro vytvoření sjednocené Evropy bylo zrušení možnosti, aby evropské 
státy šly někdy znovu proti sobě do války, základním zájmem bylo očividně blaho Evropy a 
širšího světa.

Navzdory chybám a potřebě provést reformu je důležité podtrhnout úspěch evropského 
sociálního modelu. Je po celém světě znám tím, že zajišťuje vysokou kvalitu života. Model 
EU považují jiné země, regiony (Střední východ) a organizace (Mercosur, Asean) za příklad 
úspěchu.

I když je v Unii více než 80 milionů lidí produktivního věku bez práce a více než 70 
milionům mužů, žen a dětí stále hrozí chudoba, zvýšila se všeobecná prosperita a politická, 
sociální a hospodářská stabilita členských států významnou měrou díky členství v EU.

Výzvy
Zřetelněji než kdykoli předtím se uznává, že je třeba nově formulovat logický základ pro 
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vznik a rozvoj EU tak, aby odrážel dnešní politickou, hospodářskou a sociální realitu. To platí 
zejména v situaci, kdy technologická revoluce restrukturalizuje práci a sociální vztahy, které 
vytváří, a kdy postupné stárnutí obyvatelstva Evropy znamená problém pro zachování živé 
evropské přítomnosti na světové scéně.

Pokud jde o demografický vývoj, čelí nyní Evropa bezprecedentním problémům. V roce 
2030 bude mít EU o 18 milionů mladých lidí méně než dnes; v roce 2050 zde bude o 60 
milionů obyvatel méně než dnes.

V letech 2005 až 2030 počet osob starších 65 let vzroste na 52,3 % populace (+40 milionů), 
zatímco skupina osob mezi 15 a 64 lety se zmenší o 6,8 % (-21 milionů).

Poměr mezi neaktivními osobami (mladí, staří a další závislé osoby) a osobami 
v produktivním věku vzroste ze 49 % v roce 2005 na 66 % v roce 2030.

Tento vývoj je výsledkem dvou faktorů.

První je prodlužování střední délky života. Od roku 1960 se průměrná střední délka života, 
která byla 60 let, prodloužila o 5 let u žen a o 4 roky u mužů. V důsledku toho vzroste do roku 
2050 počet osob starších 80 let o 180 %.

Druhým faktorem je klesající porodnost. Míra porodnosti v Evropě v posledních desetiletích 
značně klesla. Zatímco minimální porodnost nutná pro zachování populace na současné 
úrovni činí 2,1 dětí na jednu ženu, v roce 2003 měly ženy v EU v průměru 1,48 dětí.

Tento vývoj má významné dopady na prosperitu a vztahy mezi generacemi.

Další výzvou pro evropský systém jsou různé aspekty globalizace a technologické revoluce, 
které usnadňují a finančně zatraktivňují přemisťování společností do zemí, kde jsou nízké 
mzdy a které mohou být méně rozvinuté, pokud jde o pracovní sílu a ochranu spotřebitelů a 
životního prostředí.

Z důvodu globalizace vykazují některé země zajímavý ukazatel ekonomického růstu, který 
pozitivně přispívá ke snižování chudoby na celosvětové úrovni.

Některé jiné země se však této nové realitě obtížně přizpůsobují, což v občanech prohlubuje 
pocit dezorientace, zejména v těch členských státech, jejichž míra nezaměstnanosti je velmi 
vysoká, a ve státech, kde se nepodařilo ani začlenění migrujících pracovníků a jejich rodin.

Reforma
Z těchto a mnoha dalších důvodů je reforma evropského sociálního modelu dnes ústředním 
tématem debaty v Evropě.

Demografické změny (stárnutí, klesající porodnost, delší střední délka života), technologický 
vývoj, globalizace, vznik nových průmyslových ekonomik a následné tlaky na veřejné výdaje 
nutně vyžadují bezodkladnou reformu sociálních systémů, aby bylo zajištěno, že budou hrát 
v našem hospodářství produktivní roli.
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Dosah této tolik potřebné reformy je široký: bude mít dopad na právní předpisy, na rozpočty, 
na veřejnou správu a na pracovněprávní vztahy.

Na rozdíl od názoru některých lidí, není hlavním problémem Evropské unie sociální model 
EU. Problémem je spíše vysoká míra neochoty k provádění ekonomických reforem. Dokud 
bude EU růst rychlostí okolo 1 % či 2 %, nelze toho mnoho udělat, protože ztráta sociálních 
výhod je téměř nevyhnutelná.

EU může k nutné reformě přispět dalším začleňováním vnitřního trhu, které vytváří pro 
občany EU skvělé příležitosti pro růst a prosperitu. Vnitřní trh potřebuje posílit pomocí 
výrazného zvýšení investic a finančního výhledu do roku 2013, což stačí k zajištění územní a 
sociální soudržnosti ve všech dvaceti pěti členských státech, pomocí další liberalizace trhů a 
volného pohybu osob způsobem, který nepřispívá k „závodu ke dnu“, a pomocí dokončení 
transevropských sítí.

Rozhodnutí
Lisabonská strategie usilovala o řešení potřeby komplexních a integrovaných sociálních a 
tržních reforem, které by vedly ke vzniku Dokonalé Evropy (Europe of Excellence), jež by 
tyto výzvy naplnila. Později, v prosinci 2001, Laekenská deklarace také jasně přijala 
požadavek „nového startu“ pro Evropu v kontextu nového celosvětového pořádku.

V obou rozhodnutích se na sociální rozměr Evropy pohlíží jako na základ podpory občanů pro 
projekt Evropské unie.

Zatímco 14 členských států Ústavu ratifikovalo, dva ji v referendu odmítly. O příčinách jejího 
odmítnutí ve Francii a v Nizozemsku se hodně diskutovalo, je však zřejmé, že preambule, 
vyjadřující ambice Unie, hodnoty a cíle v části I a Charta základních práv v části II z velké 
části odrážejí hluboký smysl občanů pro sebeurčení jako Evropanů.

Tento návrh zprávy o evropském sociálním modelu budoucnosti považuje výše uvedené 
souvislosti za východisko a nastiňuje koncepci evropského sociálního modelu a způsob, jak 
můžeme tuto koncepci v prvních letech 21. století podpořit jako součást procesu plnění 
ambicí Evropanů spojených s naším světadílem a světovou spravedlností.

Vaši spoluzpravodajové zdůrazňují, že tato reforma by neměla znamenat zřeknutí se 
výdobytků evropského modelu, nýbrž spíše zachování základních hodnot tím, že bude 
zajištěna udržitelnost tohoto modelu.

Udržitelnost modelu závisí jak na úspěchu strategie pro růst a pracovní místa, tak na 
reformách samotného modelu. Základem reformy a udržitelnosti je dynamické prostředí 
orientované na inovace a podporující podnikatelskou sféru, které respektuje rovnováhu mezi 
pracovním a osobním životem a uznává potřebu jistoty, kterou lidé v rychle se měnící 
společnosti pociťují.

Problém udržitelnosti se mnohem více koncentruje v kontinentálních a středomořských 
systémech, což ospravedlňuje potřebu hledat nové způsoby financování systémů sociálního 
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zabezpečení, například pomocí přidané hodnoty vytvořené společnostmi.

Měli bychom mít na paměti, že konkurenceschopnost a sociální model Evropy nejsou 
protiklady, ale že se jedná o koncepty spíše propojené. Program modernizace by se měl opírat 
o zásadu, že sociální politika, pokud je náležitě strukturovaná, je produktivním faktorem 
hospodářského růstu a prosperity. Členské státy by tudíž měly Lisabonskou strategii, která je 
plánem reformy, provádět komplexně. Urychleně by měly být uskutečněny nezbytné kroky 
vedoucí k tomu, aby Evropa byla konkurenceschopnější, a k vytvoření skutečné společnosti 
založené na znalostech.

V tomto ohledu je důležitá koncepce „Flexicurity“, která představuje strategii pro vytvoření 
větší flexibility na trhu práce, modernizaci organizace práce a pracovních vztahů, v kombinaci 
s jistotou zaměstnanců a sociální ochranou, rovnováhou mezi osobním a pracovním životem, 
rekvalifikacemi a celoživotním vzděláváním. Je nutné přijmout opatření na zvýšení 
kvalifikace a na pomoc zranitelným a znevýhodněným skupinám na trhu práce nebo osobám, 
které mají s přístupem na trh práce potíže.

To odpovídá třem klíčovým výzvám lisabonské strategie v oblasti zaměstnanosti:
- zvýšení adaptability pracovníků;
- povzbuzování více lidí ke vstupu na trh práce;
- větší investice do lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání.

Evropa by se neměla vzdávat svých ambiciózních sociálních politik, ale měla by plně využít 
jejich případný přínos pro hospodářskou výkonnost a kvalitu života.
- zvýšení účinnosti sociálních politik;
- odstranění „pastí chudoby“ a dalších překážek pro práci;
- investice do rozvoje (vzdělávání, odborné vzdělávání), udržení (zdraví) a aktivace lidských 

zdrojů (pomocí aktivních politik na trhu práce);
- zajištění, aby způsoby financování sociálních politik přispívaly k zaměstnanosti a růstu a při 

tom byla zachována zásada vzájemné podpory a mezigenerační solidarity.

Hlavní význam má vzdělávání, zdraví, zvyšování dovedností, celoživotní vzdělávání a 
odstraňování překážek pro přístup na trh práce. Rozvoj lidských schopností není pouze 
životně důležitý pro budování společnosti založené na znalostech, je také klíčovým prvkem 
v sociálním začleňování a zlepšování kvality života všech občanů. Větší investice do lidských 
schopností a jejich aktivace rovněž zvyšují kvalitu a množství pracovní síly. To je pro růst 
zásadní, jelikož individuální znalosti a dovednosti zvyšují produktivitu a schopnost 
společnosti rozvíjet se a přizpůsobovat se novým technologiím. V důsledku zrychlování a 
rozšiřování technologických změn je stále naléhavější zachovat dovednosti všech občanů na 
aktuální úrovni prostřednictvím celoživotního vzdělávání, které zvyšuje šance lidí na 
zvládnutí výzev celosvětové hospodářské soutěže ekonomik, které jsou stále více založené na 
znalostech.

Stejně tak je důležité, aby evropští občané tuto potřebu provést reformu sociálních systémů 
chápali a podporovali. Veřejné kampaně orgánů EU, členských států či veřejných orgánů by 
měly hrát úlohu při poskytování informací a při vyjednávání změn s odborovými svazy a 
představiteli občanské společnosti. Evropský sociální model a jeho výhody jsou pro občany 
EU dokonalým příkladem směru, jakým musí EU jejich životy měnit. Občanům EU záleží na 
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pracovních místech, růstu, prosperitě a sociální spravedlnosti.

Sociální model EU pro budoucnost by měl být založen na systému, který by byl syntézou 
toho, co je v jednotlivých národních systémech nejlepší, přičemž by měl nechat prostor pro 
národní preference a podmínky.

Úloha Evropské unie versus kompetence členských států
Sociální politika a politika zaměstnanosti spadají primárně do kompetencí členských států a 
jejich odpovědnost v této oblasti by neměla být podceňována. Nicméně, Evropská unie hraje 
důležitou úlohu v oblasti finanční podpory národních politik prostřednictvím strukturálních 
fondů, ale rovněž prostřednictvím úsilí o koordinaci politik v rámci lisabonského procesu, 
hlavních směrů pro růst a zaměstnanost a prostřednictvím otevřených metod koordinace 
v oblasti sociální ochrany a vzdělávání. Prováděním otevřené metody koordinace by mělo 
dojít k posílení úlohy jak národních parlamentů, tak Evropského parlamentu.

Vnější rozměr
Sociální model EU je v EU pokojnou hnací silou a současně i příkladem pro svět. V této 
souvislosti musí EU přijmout úkol pomáhat nově se rozvíjejícím hospodářským velmocím při 
hledání celosvětové rovnováhy mezi hospodářským růstem a vysokými sociálními a 
ekologickými normami.


