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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en fremtidssikret europæisk social model
(2005/2248(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om europæiske værdier i en globaliseret 
verden (KOM(2005)0525),

– der henviser til traktaten om en forfatning for Europa,

– der henviser til den europæiske socialpagt,

– der henviser til sin beslutning af 18. januar 2006 om Det Europæiske Råds holdning til de 
finansielle overslag og fornyelsen af den interinstitutionelle aftale for perioden 
2007-20131,

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations konventioner om internationale 
normer for arbejde og miljø,

– der henviser til den beretning som Arbejdsgruppen på Højt Plan afgav om 
socialpolitikkens fremtid i en udvidet Europæisk Union i maj 2004,

– der henviser til den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden 2006-2010,

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om bæredygtig finansiering af 
socialpolitikkerne i Den Europæiske Union (SEK(2005)1774),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi og Udvalget om International Handel,

A. der henviser til, at den europæiske sociale model afspejler et fælles sæt af værdier, der er 
baseret på opretholdelse af fred, social retfærdighed, solidaritet, frihed og demokrati og 
overholdelse af menneskerettighederne,

B. der henviser til, at dette fælles sæt af værdier i de sidste tres år har gjort Europa til et 
område med stor økonomisk velstand og social retfærdighed,

C. der henviser til, at medlemsstaterne har forskellige sociale systemer, hvor disse værdier 
konkretiseres på forskellige måder, og at medlemsstaterne almindeligvis forsøger at finde 
en ligevægt mellem økonomisk vækst og social solidaritet, hvilket bliver afspejlet i den 
europæiske sociale model som en enhed af værdier i en mangfoldighed af systemer,

D. der henviser til, at medlemsstaterne og Den Europæiske Union giver en høj prioritet til 

  
1 Tekster vedtaget den 18.1.2006, P6_(2006)0010 
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opretholdelsen af de værdier, der er knyttet sammen med den europæiske sociale model, 
hvilket bliver udtrykt i Lissabon-strategiens målsætninger, hvor social udvikling betragtes 
som en af søjlerne i en bæredygtig udvikling,

E. der henviser til, at der er et klart behov for at modernisere og styrke den europæiske 
sociale model med henblik på bedre at modstå de demografiske udviklinger, for at være 
forberedt på den udfordring, som globaliseringen stiller, og for at øge de menneskelige 
ressourcers evne til at omstille sig til den hurtige teknologiske udvikling,

F. der henviser til, at en reform af den europæiske sociale model ikke må udvande dens 
centrale værdier,

G. der henviser til, at større økonomisk vækst er af afgørende betydning for de europæiske 
sociale standarders bæredygtighed, og at sociale standarder er nødvendige for den 
økonomiske vækst,

H. der henviser til, at en rigtig udformet socialpolitik ikke må betragtes som en udgift, men at 
den tværtimod kan have en positiv indflydelse på EU's økonomiske vækst, ikke kun fordi 
den forøger produktiviteten og forbedrer konkurrenceevnen, men også fordi den skaber 
større social sammenhæng og sikrer adgangen til grundlæggende rettigheder, hvorved 
denne politik bliver et vigtigt element i sikringen af den sociale fred og den politiske 
stabilitet, uden hvilke vedvarende økonomiske fremskridt ikke er mulige, 

I. der henviser til, at tjenesteydelser af almen interesse og tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse med Amsterdam-traktaten for første gang betragtes som vigtige 
elementer til sikring af den sociale og den territoriale samhørighed, og at medlemsstaterne 
beholdt retten til selv at bestemme omfanget af disse ydelser og til at finansiere dem, og at 
denne holdning blev forstærket i forslaget til forfatningstraktat, som indeholdt et
tydeligere retsgrundlag for den europæiske rammelovgivning på dette område,  

J. der henviser til, at forfatningstraktaten afspejler idéen om den europæiske sociale model, 
og at principperne for ligestilling og solidaritet underbygger denne idé,

K. der henviser til, at vi i EU har tilstrækkelig indflydelse til at påvirke økonomierne i mange 
andre dele af verden positivt og negativt ved den måde vi driver handel på, hvilket 
kommer til syne både i EU's rolle i WTO og i de betingelser, vi pålægger mindre 
udviklede regioner, samt i de aftaler, vi indgår med dem,

Reform af den europæiske sociale model

1. understreger nødvendigheden af at bevare og styrke både de værdier, der knytter sig til 
den europæiske sociale model, såsom lighed, solidaritet og fordelingspolitik med adgang 
for alle borgere til offentlige tjenesteydelser, og den høje levestandard, der allerede er 
opnået;

2. minder på ny kraftigt om, at EU, for at det kan kæmpe for sine interesser, skal bygge på 
sammenhold i forsvaret af de fælles værdier, 

3. er overbevist om, at der ikke findes noget alternativ til hurtige reformer af de økonomiske 
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og sociale systemer, hvor disse ikke er i stand til passende at tage fat på problemet om de 
demografiske forandringer, globaliseringen og omvæltningerne inden for 
informationsteknologien;

4. er klar over, at EU-borgerne i nogle medlemsstater er særligt bekymret over 
arbejdsløsheden og de sociale sikringssystemers mulige sammenbrud,

5. er af den opfattelse, at der er et behov for at forny EU's forpligtelser til et socialt Europa, 
og at dette er af største betydning, for at borgerne kan få fornyet tillid til, at EU-projektet
skaffer arbejdspladser, vækst og velstand;

6. er fuldstændig klar over, at beskæftigelse og socialpolitik i stor udstrækning henhører 
under de nationale beføjelser, men understreger, at der et behov for at EU skaber 
økonomiske og sociale rammer, der gør det muligt for medlemsstaterne at gennemføre 
nødvendige reformer på nationalt niveau alt efter deres egne økonomiske, sociale og 
politiske omstændigheder;

7. anmoder Kommissionen om at tage yderlige initiativer til en fuldstændig gennemførelse af
det indre marked, som, hvis det virkeliggøres fuldt ud, vil skabe økonomisk vækst og 
konkurrencedygtighed, og at der bør tages hensyn til behovet for at sikre, at konkurrencen 
på det indre marked ikke fører til en negativ spiral, der forringer forholdene på det sociale, 
forbrugermæssige og miljømæssige område;

8. opfordrer på ny medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre Lissabon-strategiens 
handlingsplan, som bør betragtes som den eneste bæredygtige måde at opnå økonomisk 
vækst på, øge konkurrenceevnen og skabe arbejdspladser; opfordrer medlemsstaterne til 
særligt at arbejde for opnåelsen af de specifikke målsætninger for beskæftigelse, 
investeringer i forskning og udvikling, børnepolitik og livslang læring;

9. opfordrer medlemsstaterne til dybere samarbejde og udveksling af bedste erfaringer 
gennem en forstærket åben koordinationsmetode, der er et vigtigt redskab til udvikling af 
politikker på områder som beskæftigelse, socialsikring, social udstødelse, pensioner og 
sundhedsvæsen;

10. opfordrer Kommissionen til at demokratisere den åbne koordineringsmetode og til at 
sikre, at ikke kun Europa-Parlamentet men også de nationale parlamenter kommer til at 
spille en uindskrænket rolle, når medlemsstaternes regeringer fastsætter målsætningerne 
og arbejder hen imod disse;

11. understreger betydningen af at starte offentlige oplysningskampagner og afholde møder, i 
hvilke EU-institutionerne, de nationale regeringer, de offentlige myndigheder, de sociale 
parter og ngo'erne spiller en aktiv rolle, for at der kan nås frem til en konsensus om 
grundlaget for reformmålsætningerne;

12. gentager sin støtte til Kommissionens beslutning af 12. januar 2005 om traktat til 
forfatning for Europa1 og Kommissionens såkaldte 3D kampagne om dialog, debat og 
demokrati;

  
1 EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 88.
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Finansiering af reformen

13. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte reformer til sikring af de nationale 
socialsystemers finansielle bæredygtighed uden at forringe de allerede opnåede 
rettigheder, den fælles støtte og solidariteten mellem generationerne, og henviser til 
ændringerne i samfundet og på arbejdsmarkedet, de demografiske ændringer, 
globaliseringen og de teknologiske udviklinger; peger på, at nogle af de mest succesfulde 
medlemsstater allerede har gennemført sådanne reformer og bevaret deres sociale systems 
effektivitet og bæredygtighed; 

14. er klar over, at bidragene til det sociale system i nogle medlemsstater måske ikke er 
tilstrækkelige til at opfylde befolkningens forventninger; mener, at medlemsstaterne bør 
tænke over at finde alternative måder at finansiere disse systemer på, eksempelvis ved at 
få større del i virksomhedernes overskud og stadig respektere solidaritetsprincippet;

15. opfordrer medlemsstaterne til at udnytte EU's fonde mere effektivt, eksempelvis den 
europæiske strukturfond, så de nationale reformer kan samfinansieres, men frygter særligt, 
at de foreslåede finansielle overslag vil vise sig ikke at slå til, og at de vil være 
utilstrækkelige til at finansiere de vigtigste reformer, som allerede er blevet fastlagt;

16. understreger, at reformerne må tage højde for medlemsstaternes budgetmæssige spillerum, 
men mener, at den ændrede vækst- og stabilitetspagt giver mulighed for at foretage sociale 
investeringer, der ikke før var mulige;

Tjenesteydelser af almen interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse

17. minder om, at tjenesteydelser af almen interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse er vigtige elementer i den europæiske sociale model, som er væsentlige for at 
alle kan få adgang til sundhed, uddannelse, offentlig transport, vand og energi; opfordrer 
Kommissionen til hurtigst muligt at fremsætte et forslag til et rammedirektiv om disse 
ydelser; mener, at det er væsentligt, at der bliver taget hensyn til tjenesteydelser af almen 
interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse i reformeringen af de sociale 
systemer, da de opfylder en nøglerolle, ikke kun fordi de giver borgerne bedre livskvalitet, 
men også fordi de styrker erhvervslivets effektivitet og adgang til en sund, veluddannet og 
fleksibel arbejdsstyrke;  

18. understreger nødvendigheden af at udvide området for de sociale ydelser med andre 
elementer, såsom børnepasning og langtidspleje for ældre;

Social dialog

19. minder om, at den sociale dialog er en vigtig del af medlemsstaternes traditioner, og at en 
virkningsfuld reform af det sociale system bør involvere alle parter, særligt
arbejdsmarkedets parter og det civile samfund, og opfordrer til, at der arbejdes hen imod 
en større rolle for trepartsdrøftelserne på europæisk niveau;

20. anbefaler, at bedømmelsen af virksomhedernes indvirkninger på dagliglivet i de samfund, 
de er en del af, bedømmes ud fra idéen om virksomhedernes sociale medansvar;
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Menneskelige ressourcer

21. insisterer på, at Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om at opstille 
konkrete programmer, der fokuserer på at udvikle og støtte de menneskelige ressourcer 
som et vigtigt element i moderniseringen af de sociale systemer;

22. peger på, at der er tvingende nødvendigt med positive initiativer, der kan anspore ældre 
lønmodtagere til at blive på arbejdsmarkedet eller komme tilbage til det, og at der er 
behov for mere fleksible pensionsordninger og efterlønsordninger; opfordrer 
Kommissionen til at overvåge de nationale bestræbelser på at behandle problemet
omkring den aldrende befolknings indvirkning på pensionsordningernes levedygtighed;

23. anbefaler, at de medlemsstater, der ikke allerede har gjort det, overvejer nye former for 
fleksibilitet i socialsikringssystemet for at fremme harmonien mellem arbejde og liv og for 
at gøre det lettere at skifte arbejde;

24. erkender fordelene i et "flexicurity-system", der beskytter lønmodtagernes muligheder for 
at beholde et arbejde eller finde et arbejde, fordi de erhvervsmæssige kvalifikationer 
styrkes gennem jobtræning og livslang læring;

25. minder om, at de sociale politikker systematisk bør integrere ligestilling mellem kønnene 
og princippet om ikke-diskriminering på grundlag af race, religion, køn, alder eller 
handicap;

Social sikring

26. understreger, at de sociale sikringssystemer bør være tilstrækkeligt effektive til, at de kan 
opfylde deres mål om at forebygge og bekæmpe fattigdom og social udstødelse, og at der 
bør lægges særlig vægt på afskaffelsen af fattigdomsfælder;

27. er af den opfattelse, at beskæftigelse er en vigtig faktor for at den sociale integration 
lykkes; opfordrer derfor til gennemførelsen af reformer, der anvender offentlige udgifter 
på at øge beskæftigelsen, på foranstaltninger, der anspore til arbejde og på at afskaffe de 
ledighedsfremmende fattigdomsfælder;

28. erkender, at i flexisecurity-fremgangsmåden, er skabelsen og opretholdelsen af passende 
sociale sikringsordninger nødvendige forudsætninger for fleksibilitet;

29. opfordrer til en bred debat om retten for alle til at opnå en pension på et rimeligt niveau, 
således at ældre medborgere ikke lever i fattigdom, og at de sikres en ordentlig 
levestandard;

Eksterne dimensioner

30. fremhæver kraftigt, at det kun er ved at bevare den økonomiske og sociale 
sammenhængskraft, at EU kan forsvare sine interesser på internationalt niveau;

31.fremhæver, at EU har grund til at understrege sine sociale værdier, såsom solidaritet og 
social retfærdighed, og at det bør gøre disse værdier gældende i alle forhandlinger og 
aftaler om handel og udvikling;
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32. opfordrer EU og medlemsstaterne til at tage politiske initiativer i forholdet til tredjelande, 
der har en høj økonomisk vækst (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) med henblik på at 
arbejde hen imod en udviklingsmodel, der sikrer menneskerettighederne, demokrati, 
frihed, arbejds- og miljønormer samt social retfærdighed; opfordrer EU til at hjælpe med 
til at finde en global ligevægt mellem økonomisk vækst og høje sociale og miljømæssige 
normer; 

o

o      o

33. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Hvordan er det muligt fortsat at forbedre EU-borgernes levestandard og stadig være 
konkurrencedygtig i den globale økonomi? Hvordan er det muligt at integrere 
økonomi- beskæftigelses- og socialpolitikkerne på en sådan måde, at der skabes en 
bæredygtig udvikling og social sammenhæng? Hvordan kan det sikres, at alle får del af 
væksten?

Den europæiske sociale model

Den europæiske sociale model er først og fremmest et spørgsmål om værdier. Hvilket 
europæisk socialt system vi end undersøger, kommer vi frem til, at de samme værdier for 
ligestilling, solidaritet og omfordeling udgør grundlaget for disse systemer, hvor alle borgerne 
har ret til gratis eller billig adgang til uddannelse og til et sundhedsvæsen, samt til en række 
andre offentlige ydelser, og at dette er et nødvendigt grundlag for en effektiv moderne 
økonomi og et retfærdigt samfund. I denne henseende adskiller vor europæiske model sig
eksempelvis fra den amerikanske model.

Socialpolitikken (herunder socialsikring, sundhedsvæsen, uddannelse og plejeydelser) er 
stærkt udviklet i EU og afspejler en stærk tilknytning til et fortsat socialt sammenhold. 

Akademikerne skelner mellem fire forskellige modeller (nordisk, angelsaksisk, kontinental og 
middelhavs-), der er forskellige med hensyn til sikringsniveauet og individuel handlefrihed, 
men som også har fælles træk.

Alle 25 medlemsstater deler de samme værdier og har den samme målsætning om at forene 
økonomiske resultater og konkurrencedygtighed med social retfærdighed. De besidder 
forskellige instrumenter til opnåelsen af disse mål. Disse nationale modeller er resultatet af en 
lang og indviklet historisk proces. 

Medordføreren er af den opfattelse, at det er vigtigt at anerkende både at disse værdier 
former en enhed, og at medlemsstaterne har en mangfoldighed af systemer.  

Den succesfulde europæiske sociale model

EU konstrueres til stadighed. Der mangler endnu enighed om dets grænser og 
ansvarsområder, og udviklingen af dets demokratiske styring vil måske vare generationer. 
Medens grunden til skabelsen af et fælles Europa var ønsket om at sætte en stopper for mulige 
krige mellem de europæiske stater, var den underliggende årsag selvfølgeligt også at sikre 
velstanden hos de europæiske folk og ude i den bredere verden.

Det er vigtigt at understrege, at den europæiske sociale model er en succes, selvom der har 
været fejlslag, og selvom der er behov for reformer. Den er kendt overalt i verden, fordi den 
skaber høj livskvalitet. EU-modellen bliver af mange lande (middeløsten) og organisationer 
(Mercosul, Asean) betragtet som en succes. 

Selv om mere end 80 millioner mennesker i den arbejdsdygtige alder er uden arbejde, og over
70 millioner mænd, kvinder og børn stadig er truet af fattigdom i Unionen, er den almindelige 
velstand og den politiske, sociale og økonomiske stabilitet i medlemsstaterne blevet 
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forstærket gennem EU-medlemskab. 

Udfordringer

Det er mere end nogen sinde før erkendt, at fornuftsgrundlaget for skabelsen og udviklingen 
af EU har brug for at blive omformuleret med ord, der afspejler de nutidige politiske, 
økonomiske og sociale realiteter. Dette er særligt tilfældet under de omstændigheder, hvor 
den teknologiske revolution omstrukturerer arbejdslivet og de dertil tilknyttede sociale 
forhold og hvor det forhold, at befolkning i Europa gradvis ældres udgør en udfordring til at 
bibeholde et aktivt Europa på verdensplan.

Hvad angår den demografiske udvikling, står Europa over for et hidtil ukendt problem. I 
2030 vil EU have 18 millioner unge mennesker færre end i dag og i 2050 vil der være 60 
millioner færre indbyggere end i dag.

Mellem 2005 og 2030 vil antallet af personer over tres år stige til at udgøre 52,3 % af 
befolkningen (+ 40 millioner), medens gruppen af personer mellem 15 og 64 år vil falde med 
6,8 % (- 21 millioner).

Antallet af inaktive personer (unge, gamle og andre forsørgelsesberettige personer) vil stige 
fra at udgøre 49 % af personerne i den arbejdsdygtige alder til 66 % i 2030.    

Denne udvikling skyldes to faktorer.

Den første er stigningen i den gennemsnitlige levealder. Siden 1960 er de tresåriges 
forventede levetid steget med 5 år for mænd og med 4 år for kvinder. Dette fører til, at antallet 
af personer over firs år vil være steget med 180 % i år 2050.

Den anden faktor er den faldende fødselsrate. Fertilitets-kvotienten i Europa er faldet 
betragteligt i de sidste årtier. Den minimale fødselsrate, der er nødvendig for at opretholde 
indbyggertallet på dets nutidige niveau, ligger på 2,1 børn per kvinde, men i 2003 fødte 
kvinderne i Europa gennemsnitligt 1,48 børn.

Disse udviklinger har store indvirkninger på velstand og for forholdet mellem generationerne. 

Yderligere udfordringer for det europæiske system udgøres af forskellige facetter af 
globaliseringen og den teknologiske revolution, der gør det lettere og finansielt mere attraktivt 
for virksomheder at flytte til lavtlønslande, der måske er mindre udviklet hvad angår 
beskyttelse af arbejderne, forbrugerne og miljøet. 

Pga. globaliseringen har nogle lande kunne opvise store økonomiske vækstrater, hvilket 
bidrager positivt til at formindske fattigdom på et verdensomspændende niveau. 

Ikke desto mindre har nogle lande haft dårlige erfaringer med at omstille sig til den nye 
virkelighed, som har gjort menneskene mere desorienteret, hvilket særligt er tilfældet i de 
medlemsstater, hvor arbejdsløshedsniveauet er meget højt, og i de lande, hvor integrationen af 
vandrende arbejdstagere og deres familier er slået fejl.

Reform
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Pga. af disse og mange andre årsager er en reform af den europæiske sociale model i dag et 
centralt tema i debatten i Europa. 

De demografiske ændringer (ældning, faldene fødselsrater, længere levetid), den teknologiske 
udvikling, globaliseringen, frembruddet af nye industrinationer og det deraf følgende pres på 
de offentlige udgifter gør det nødvendigt med en hurtig reform af de sociale systemer med 
henblik på at sikre, at de spiller en produktiv rolle i vor økonomi. 

Denne højst nødvendige reform vil berøre mange områder: Den vil have en virkning på 
lovgivningen, på budgetterne, på den offentlige administration og på de industrielle forhold.

I modsætning til nogles opfattelse er EU's sociale model ikke det største problem i EU. 
Problemet er mere, at der har vist sig at være en stor modstand mod økonomiske reformer. Så 
længe EU har en økonomisk vækst på omkring 1 % eller 2 % er der ikke noget, der kan gøres, 
idet en reform næsten uomgængeligt vil føre til at de sociale fordele går tabt.

EU kan bidrage til de nødvendige reformer ved at gennemføre en yderligere integration af det 
indre marked, der skaber umådelige muligheder for borgerne i EU, for vækst og for velstand. 
Det indre marked har brug for at få en ny kraftindsprøjtning i form af en kraftig forøgelse af 
investeringerne og de finansielle overslag indtil 2013, hvilket er tilstrækkeligt til sikring af 
den territoriale og sociale sammenhæng i alle 25 medlemsstater, og i form af en yderligere
liberalisering af markederne og den frie bevægelighed for personer gennemført på en sådan 
måde, at der ikke konkurrences på dårligere forhold, og ved at gøre udbygningen af det 
transeuropæiske netværk færdig.

Beslutninger

Lissabon-strategien forsøgte at behandle problemet med omfattende og integrerede sociale 
reformer og markedsreformer med henblik på at skabe et Europa baseret på dygtighed, der 
kan klare disse udfordringer. Senere i december 2000 gav Laeken-erklæringen ydermere klart 
udtryk for nødvendigheden af en ny start for Europa i den ny verdensorden. 

I begge beslutninger betragtes Europas sociale dimension som grundlæggende for borgernes 
støtte til EU-projektet.

Forfatningen er blevet ratificeret i fjorten medlemsstater og forkastet i to. Der har været 
megen debat om årsagen til afvisningen af traktaten i Frankrig og i Nederlandene, men det 
står klart, at præambelen, der opstiller EU's ambitioner, de i del 1 nedfældede værdier og 
målsætninger samt charteret om grundlæggende rettigheder i del 11 i høj grad afspejler 
befolkningens dybere selvopfattelse som europæisk.

Dette udkast til betænkning om en fremtidssikret europæisk social model tager sit 
udgangspunkt i den ovennævnte sammenhæng, skitserer den europæiske sociale model og 
viser også, hvordan vi kan udvikle dette begreb i det tidlige 21. århundrede som del af den 
proces, der består i at opfylde Europas ambitioner på det europæiske kontinentet og for mere 
retfærdighed i verden.   

Medordføreren understreger, at denne reform ikke bør give afkald på de resultater, der er 
opnået med den europæiske model, men derimod bør bevare de fundamentale værdier 
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ved sikring af den europæiske models bæredygtighed.

Modellens bæredygtighed afhænger både af om strategien for vækst og jobskabelse lykkes og 
af reformeringen af selve modellen. Grundlaget for reformen og for socialsystemernes 
bæredygtighed er dynamiske, innovativorienterede og virksomhedsfremmende omgivelser, 
der respekterer ligevægten mellem arbejde og liv, samt erkender, at mennesker har brug for 
tryghed i et samfund, der ændrer sig hurtigt.

Problemet med bæredygtighed er større i de kontinentale landes og middelhavslandenes 
systemer, hvorfor der er et behov for at finde nye finansieringsmuligheder af det sociale 
sikringssystem, som eksempelvis mere skat på virksomhedernes overskud.

Vi skal huske på, at Europas konkurrencedygtighed og sociale model ikke står over for 
hinanden, men snarere er uafhængige af hinanden. Planen for modernisering bør være baseret 
på det princip, at socialpolitik, hvis den er udformet hensigtsmæssigt, medvirker til 
økonomisk vækst og til velstand. Derfor bør medlemsstaterne gennemføre Lissabon-strategien 
i udførligt omfang, da det er handlingsplanen for reformer. De nødvendige skridt bør tages så 
hurtigt som muligt for at gøre Europa mere konkurrencedygtig og for at skabe et veritabelt 
vidensbaseret samfund.       

I denne henseende er begrebet "flexicurity" vigtigt: Det betegner en strategi til skabelse af 
mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet og til modernisering af arbejdsmetoderne og 
arbejdsforholdene, der er forenet med sikkerhed for arbejde og social tryghed, ligevægt 
mellem arbejde og liv samt omskoling og livslang læring. Der bør skabes foranstaltninger til 
at videreuddannelse og til at hjælpe de svage og de udsatte grupper, der findes på 
arbejdsmarkedet, eller som har svært ved at komme ind på det. 

Dette svarer til de tre nøgleudfordringer Lissabon-strategien opstillede for beskæftigelse:

- forøge lønmodtagernes evne til at tilpasse sig arbejdsmarkedet

- anspore flere mennesker til at komme ind på arbejdsmarkedet, og

- investere mere i menneskelig kapital og livslang læring.

Europa bør ikke opgive sine ambitiøse socialpolitikker, men derimod gøre fuld brug af deres 
muligheder for at bidrage til økonomiske fremskridt og til forbedring af livskvalitet. 

- gøre socialpolitikken mere effektiv,

- afskaffe fattigdomsfælderne og andre arbejdshæmmende foranstaltninger,

- investere i udvikling (uddannelse, jobtræning), opretholdelse (sundhed) og aktivering af de 
menneskelige ressourcer (gennem aktive arbejdsmarkedspolitikker).

- sikre, at måderne hvorpå de sociale politikker finansieres bidrager til beskæftigelse og 
vækst og respekterer princippet om fælles støtte og solidaritet mellem generationerne.

Af central betydning er uddannelse, sundhed, kompetenceforbedringer, livslang læring og 
afskaffelsen af de forhindringer, der blokerer adgangen til arbejdsmarkedet. Udviklingen af de 
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menneskelige evner er ikke kun afgørende for skabelsen af et vidensbaseret samfund, men er 
også et nøgleelement i den sociale integration og øger befolkningens livskvalitet. Ved at 
investere mere i uddannelse af befolkningen og ved at aktivere de erhvervede færdigheder, 
øges arbejdskraftens kvalitet, og der kommer flere i arbejde. Dette er væsentlig for at skabe 
økonomisk vækst, da den individuelle viden og færdigheder fører til højnet produktivitet og 
øger et samfunds evne til at udvikle og tilpasse sig de nye teknologier. Fremskyndelsen og 
spredningen af de teknologiske ændringer gør det mere tvingende at holde borgernes 
færdigheder ved lige gennem livslang læring og derved styrke menneskenes muligheder for at 
magte de udfordringer, som den globale konkurrence mellem stadige mere vidensbaserede 
samfund stiller.

Det er ligeledes vigtigt, at de europæiske borgere forstår og støtter behovet for at reformere de 
sociale systemer. Kampagner ført af EU-institutionerne, medlemsstaterne, og offentlige 
myndigheder bør spille en rolle ved at give oplysninger og forhandle ændringer med 
fagforeningerne og repræsentanter for det civile samfund. Den europæiske sociale model og 
dets fordele er et godt eksempel for EU-borgerne på, hvordan EU vedrører deres liv. 
Arbejdspladser, vækst, velstand og social retfærdighed er vigtige sager for EU-borgerne.

Den fremtidssikrede europæiske sociale model bør afspejles i et system, der er en syntese af 
det bedste i de enkelte nationale systemer og samtidig rumme plads for nationale ønsker og 
valgmuligheder.

EU's rolle og medlemsstaternes kompetence 

Social og beskæftigelsespolitik hører hovedsagligt under medlemsstaternes kompetence og 
deres ansvar på dette område bør ikke undervurderes. Ikke desto mindre har EU en vigtig 
rolle at spille idet det kan støtte de nationale finanspolitikker gennem strukturfondene, men 
også ved bestræbelser på at koordinere politikkerne inden for rammerne af 
Lissabon-processen, de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse og den åbne 
koordinationsmåder for socialsikring og uddannelse. Inden for rammerne af gennemførelsen 
af den åbne koordinationsmetode bør de nationale parlamenters rolle styrkes, hvilket også bør 
være tilfældet for Europa-parlamentet.

Den eksterne dimension

Den europæiske sociale model har været afgørende for at opretholde fred i Europa og den har 
samtidig været et forbillede for verden. I denne sammenhæng må EU påtage sig den opgave, 
det er at hjælpe de nye vækstøkonomier med at finde en global ligevægt mellem økonomisk 
vækst og høje sociale og miljømæssige standarder.
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