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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο για το μέλλον
(2005/2248(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Ευρωπαϊκές αξίες και 
παγκοσμιοποίηση» (COM(2005)0525),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές και την ανανέωση 
της Διοργανικής Συμφωνίας για την περίοδο 2007-20131,

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα διεθνή 
εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για το μέλλον της κοινωνικής 
πολιτικής σε μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2004,

– έχοντας υπόψη την Κοινωνική Ατζέντα 2006-2010,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την Αειφόρο 
Χρηματοδότηση των Κοινωνικών Πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SEC(2005)1774),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, 
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο αντικατοπτρίζει μια κοινή 
σειρά αξιών που βασίζονται στη διατήρηση της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 
αλληλεγγύης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας και στον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 60 χρόνια, αυτές οι κοινές αξίες επέτρεψαν στην ΕΕ 
να καταστεί με επιτυχία ένας χώρος μεγαλύτερης οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής 
δικαιοσύνης,

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικά κοινωνικά 
συστήματα και εφαρμόζουν τις αξίες αυτές με διαφορετικούς τρόπους, συμμερίζονται τον 
κοινό στόχο της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, πράγμα που αντικατοπτρίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινό Μοντέλο 
ως ενότητα αξιών στο πλαίσιο μιας διαφορετικότητας συστημάτων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και η ΕΕ έχουν δώσει προτεραιότητα στην 
τήρηση των αξιών που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, όπως
αποδεικνύουν οι στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η οποία καθιστά την κοινωνική 
ανάπτυξη έναν από τους πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου για την καλύτερη αντιμετώπιση των δημογραφικών 
αλλαγών και των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, καθώς και για τη μεγαλύτερη 
προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στην ταχεία τεχνολογική εξέλιξη,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τυχόν μεταρρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου 
δεν πρέπει να υποβαθμίσουν τις αξίες που αποτελούν την ουσία του,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη έχει πρωταρχική σημασία 
για τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών κοινωνικών προδιαγραφών και ότι οι κοινωνικές 
προδιαγραφές είναι εγγενές στοιχείο της αειφόρου ανάπτυξης,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές πολιτικές, εφόσον χαράσσονται ορθώς, δεν 
μπορούν να θεωρούνται κόστος, αλλά αντιθέτως παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει 
θετικά την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, όχι μόνον αυξάνοντας την παραγωγικότητα και 
την ανταγωνιστικότητα, αλλά και δημιουργώντας κοινωνική συνοχή και εξασφαλίζοντας 
την πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα, πράγμα που τις καθιστά έτσι σημαντικό 
παράγοντα για την εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και της πολιτικής σταθερότητας, 
χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής οικονομική πρόοδος,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωφελείς υπηρεσίες και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος αναγνωρίστηκαν ρητώς για πρώτη φορά με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ ως 
κεντρικά στοιχεία του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την κοινωνική 
και την εδαφική συνοχή και ως τομείς τους οποίους τα κράτη μέλη διατηρούν το 
δικαίωμα να καθορίζουν και να χρηματοδοτούν, καθώς και ότι αυτή η θέση ενισχύθηκε 
στην προτεινόμενη Συνταγματική Συνθήκη, η οποία παρέχει μια σαφέστερη νομική βάση 
για ευρωπαϊκή νομοθεσία-πλαίσιο στον τομέα αυτόν,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου 
αντικατοπτρίζεται στη Συνταγματική Συνθήκη και θεμελιώνεται στις αρχές της ισότητας 
και της αλληλεγγύης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει την ικανότητα να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τις 
οικονομίες πολλών άλλων περιοχών του κόσμου μέσω του τρόπου με τον οποίο 
συναλλασσόμαστε, τόσο στο πλαίσιο του ρόλου μας στον ΠΟΕ όσο και των όρων που 
επιβάλλουμε και των συμφωνιών που συνάπτουμε με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές 
και χώρες,
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Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου
1. υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης των αξιών που συνδέονται με το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο –ισότητα, αλληλεγγύη και ανακατανομή με πρόσβαση 
για όλους τους πολίτες σε δημόσιες υπηρεσίες– και των υψηλών κοινωνικών προτύπων
που έχουν ήδη επιτευχθεί·

2. υπενθυμίζει εμφατικά ότι μόνον μια ΕΕ βασισμένη στη συνοχή που υπερασπίζεται τις 
κοινές αξίες της μπορεί να είναι αρκετά δυνατή ώστε να υπερασπιστεί τα συμφέροντά 
της·

3. έχει την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση εκτός από την επείγουσα 
μεταρρύθμιση των οικονομικών και των κοινωνικών συστημάτων, εφόσον δεν είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής, της 
παγκοσμιοποίησης και της επανάστασης των ΤΠ·

4. συνειδητοποιεί ότι οι πολίτες της ΕΕ σε ορισμένα κράτη μέλη ανησυχούν ιδιαίτερα για 
την ανεργία και τη δυνητική αποτυχία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

5. θεωρεί ότι η ανάγκη ανανέωσης της δέσμευσης της ΕΕ για μια Κοινωνική Ευρώπη έχει 
πρωταρχική σημασία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο σχέδιο 
της ΕΕ, το οποίο προσφέρει θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και ευημερία·

6. έχει πλήρη επίγνωση του ότι η εργασιακή και η κοινωνική πολιτική συνεχίζουν να 
υπάγονται σε γενικές γραμμές στην εθνική αρμοδιότητα, αλλά υπογραμμίζει ότι η ΕΕ 
χρειάζεται να δημιουργήσει ένα οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο το οποίο να επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες σε εθνικό 
επίπεδο ανάλογα με τις δικές τους οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες·

7. ζητά από την Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την επίτευξη της 
πλήρους υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς, η οποία, εφόσον επιτευχθεί στο σύνολό της, 
θα δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, έχοντας υπόψη την 
ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει εξίσωση προς τα κάτω των κοινωνικών, 
καταναλωτικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών·

8. επαναλαμβάνει την έκκληση προς τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τον οδικό 
χάρτη της Στρατηγικής της Λισαβόνας, που θεωρείται ο μοναδικός βιώσιμος τρόπος 
επίτευξης οικονομικής ανάπτυξης, αύξησης της ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν, ιδίως, τους συγκεκριμένους στόχους 
που έχουν τεθεί για την απασχόληση, τις επενδύσεις σε Ε&Α, την παιδική μέριμνα και τη 
διά βίου μάθηση·

9. συνιστά στα κράτη μέλη να εμβαθύνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μέσω μιας ενισχυμένης ανοικτής μεθόδου συντονισμού, η οποία αποτελεί 
αποτελεσματικό μέσο χάραξης πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής 
προστασίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, των συντάξεων και της υγειονομικής 
περίθαλψης·
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10. καλεί την Επιτροπή να προβεί στον εκδημοκρατισμό της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, 
εξασφαλίζοντας ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και τα εθνικά κοινοβούλια 
διαδραματίζουν πλήρως τον ρόλο τους στον προσδιορισμό και την επίτευξη των στόχων 
από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών·

11. τονίζει τη σημασία της διεξαγωγής δημόσιων εκστρατειών για την επεξήγηση και τη 
διαπραγμάτευση της βάσης των μεταρρυθμιστικών στόχων, στις οποίες πρέπει να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι εθνικές κυβερνήσεις, οι 
δημόσιες αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι και οι ΜΚΟ·

12. επαναλαμβάνει τη στήριξή του για το ψήφισμά του της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με 
τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης1 και την εκστρατεία της Επιτροπής 
για τα «3Δ» (διάλογος, δημόσια συζήτηση και δημοκρατία)·

Χρηματοδότηση της μεταρρύθμισης
13. ζητά από τα κράτη μέλη να αναλάβουν μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν 

την οικονομική βιωσιμότητα των εθνικών κοινωνικών συστημάτων, χωρίς να πλήξουν τα 
κεκτημένα δικαιώματα, την αμοιβαία στήριξη και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, 
έχοντας υπόψη το πλαίσιο των μεταβολών στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, τη 
δημογραφική αλλαγή, την παγκοσμιοποίηση και τις τεχνολογικές εξελίξεις· επισημαίνει 
ότι μερικά από τα πιο επιτυχημένα κράτη μέλη έχουν ήδη πραγματοποιήσει τέτοιες 
μεταρρυθμίσεις, διατηρώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα 
των κοινωνικών τους συστημάτων·

14. συνειδητοποιεί ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, οι σημερινές εισφορές στο κοινωνικό 
σύστημα ίσως δεν αρκούν για την εκπλήρωση των προσδοκιών των πολιτών· εκτιμά ότι 
τα κράτη μέλη πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης των 
συστημάτων αυτών, για παράδειγμα μέσω της χειραγώγησης της προστιθέμενης αξίας 
που παράγουν οι εταιρείες, σεβόμενα παράλληλα την αρχή της αλληλεγγύης·

15. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικότερα τους πόρους της ΕΕ, όπως 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, για τη συγχρηματοδότηση των εθνικών 
μεταρρυθμίσεων, αλλά ανησυχεί ιδιαίτερα ότι η προτεινόμενη Δημοσιονομική Προοπτική 
θα αποκαλύψει τα όριά της και θα αποδειχθεί ανεπαρκής για τη χρηματοδότηση των 
μεταρρυθμίσεων προτεραιότητας που έχουν ήδη επισημανθεί·

16. τονίζει ότι τυχόν μεταρρυθμίσεις πρέπει να μελετηθούν στο πλαίσιο του δημοσιονομικού 
περιθωρίου ελιγμών των κρατών μελών, αλλά υποδεικνύει ότι το μεταρρυθμισμένο 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προσφέρει ευκαιρίες κοινωνικών επενδύσεων που 
δεν υπήρχαν προηγουμένως·

Κοινωφελείς Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος
17. υπενθυμίζει ότι οι κοινωφελείς υπηρεσίες (ΚΥ) και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού 

συμφέροντος (ΥΓΟΣ) αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Μοντέλου και διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο για την καθολική παροχή υγείας, 

  
1 ΕΕ C 247 E της 6.10.2005, σελ. 88.



PR\599325EL.doc 7/14 PE 367.963v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

εκπαίδευσης, δημόσιων μεταφορών, νερού και ενέργειας σε όλους τους πολίτες· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως πρόταση οδηγίας-πλαισίου για τις υπηρεσίες αυτές· 
θεωρεί ουσιώδες να μην θιγούν οι ΚΥ και οι ΥΓΟΣ κατά τη μεταρρύθμιση των 
κοινωνικών συστημάτων μας, λόγω του κεντρικού ρόλου τους όχι μόνον για την παροχή 
καλύτερης ποιότητας ζωής στους πολίτες, αλλά και για την ενίσχυση της δυνατότητας 
των επιχειρήσεων να γίνουν αποτελεσματικές και να αποκτήσουν πρόσβαση σε υγιές και 
καλά εκπαιδευμένο προσαρμόσιμο εργατικό δυναμικό·

18. τονίζει την ανάγκη διεύρυνσης του πεδίου κοινωνικών υπηρεσιών όπως η παιδική 
μέριμνα και η μακροχρόνια περίθαλψη των ηλικιωμένων·

Κοινωνικός Διάλογος
19. υπενθυμίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί ουσιώδες στοιχείο στην παράδοση των 

κρατών μελών, ότι οποιαδήποτε επιτυχής μεταρρύθμιση των κοινωνικών συστημάτων 
προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, και ιδίως των κοινωνικών εταίρων 
και της κοινωνίας των πολιτών και καλεί να δοθεί μεγαλύτερος ρόλος στον τριμερή 
διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

20. συνιστά την εφαρμογή της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προκειμένου να 
αξιολογούνται οι επεμβάσεις των εταιρειών στην καθημερινή ζωή των κοινοτήτων στις 
οποίες συμμετέχουν·

Ανθρώπινο Δυναμικό
21. ζητά μετ’ επιτάσεως να συνεργαστεί η Επιτροπή με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία 

συγκεκριμένων προγραμμάτων εστιασμένων στην ανάπτυξη και τη συντήρηση του 
ανθρώπινου δυναμικού ως κεντρικό στοιχείο για τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών 
συστημάτων·

22. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη ανάληψης θετικής δράσης, προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι να παραμείνουν ή να επανέλθουν στην 
αγορά εργασίας και την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στην επιλογή συστημάτων 
συνταξιοδότησης· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις εθνικές προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης στη βιωσιμότητα των 
συντάξεων·

23. συνιστά όσα κράτη μέλη δεν το έχουν ήδη πράξει, να μελετήσουν το ενδεχόμενο νέων 
μορφών ευελιξίας όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, προκειμένου να προωθηθεί η 
επίτευξη ισορροπίας κατά τον συνδυασμό εργασίας και ιδιωτικής ζωής και να 
διευκολυνθεί η μετάβαση από μία θέση εργασίας σε άλλη·

24. αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα του συστήματος «ευελιξία με ασφάλεια» για την 
προστασία της ικανότητας των εργαζομένων να διατηρούν/βρίσκουν εργασία μέσω της 
βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων με επαγγελματική κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση·
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25. υπενθυμίζει ότι η ισότητα των φύλων και η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω 
φυλής, θρησκείας, φύλου, ηλικίας ή αναπηρίας πρέπει να περιλαμβάνονται συστηματικά 
σε όλες τις πολιτικές·

Κοινωνική Προστασία
26. υπογραμμίζει ότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας πρέπει να είναι αποτελεσματικά 

στην επίτευξη των στόχων τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη των παγίδων φτώχειας·

27. εκτιμά ότι η απασχόληση αποτελεί σημαντικό παράγοντα επίτευξης της κοινωνικής 
συνοχής· ζητά, συνεπώς, μεταρρυθμίσεις που να κατευθύνουν τις δημόσιες δαπάνες προς 
την αύξηση των ποσοστών δραστηριότητας και την παροχή κινήτρων για εργασία με την 
κατάργηση των παγίδων φτώχειας, οι οποίες ενθαρρύνουν την αδράνεια·

28. αναγνωρίζει ότι, στην προσέγγιση «ευελιξία με ασφάλεια», η δημιουργία και η διατήρηση 
κατάλληλων μηχανισμών κοινωνικής προστασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της 
ευελιξίας·

29. καλεί σε ευρεία συζήτηση όσον αφορά το δικαίωμα όλων σε συντάξεις αποδεκτού 
επιπέδου, έτσι ώστε να κρατηθούν οι πιο ηλικιωμένοι πολίτες μακριά από τη φτώχεια και 
να μπορέσουν να έχουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο·

Εξωτερική διάσταση
30. επαναλαμβάνει μετ’ επιτάσεως ότι μόνον αν η ΕΕ διατηρήσει την οικονομική και 

κοινωνική συνοχή της, μπορεί να υπερασπιστεί επιτυχώς τα συμφέροντά της σε διεθνές 
επίπεδο·

31. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προωθεί με αυτοπεποίθηση τις κοινωνικές αξίες της 
αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης σε όλες τις εμπορικές και αναπτυξιακές 
διαπραγματεύσεις και συμφωνίες·

32. ζητά από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές δράσεις σε σχέση με τρίτες 
χώρες που σημειώνουν έντονη οικονομική ανάπτυξη (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα),
προκειμένου να φθάσουν ένα μοντέλο ανάπτυξης που να προβλέπει τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των εργασιακών και 
περιβαλλοντικών προτύπων και της κοινωνικής δικαιοσύνης· καλεί την ΕΕ να συνδράμει 
στην εξεύρεση μιας συνολικής ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των 
υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών·

o

o  o

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πώς μπορεί η ΕΕ να συνεχίσει να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της, 
παραμένοντας παράλληλα ανταγωνιστική στην παγκόσμια οικονομία; Πώς μπορεί να 
ολοκληρώσει την οικονομική, την εργασιακή και την κοινωνική πολιτική κατά τρόπο που να 
παράγει αειφόρο ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή; Πώς μπορεί να εξασφαλίσει ότι όλοι 
επωφελούνται από την ανάπτυξη; 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο είναι πρώτον και κύριον ζήτημα αξιών. Όποιο ευρωπαϊκό 
κοινωνικό σύστημα και αν εξετάσουμε, συναντάμε τις κοινές αξίες της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, καθώς και της ανακατανομής, ως θεμελιώδεις συνιστώσες, με την καθολική, 
δωρεάν ή φθηνή πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και μια 
σειρά άλλων δημόσιων υπηρεσιών, ως δικαίωμα του πολίτη και ως ουσιώδη στοιχεία για τη 
δημιουργία της βάσης μιας επιτυχούς σύγχρονης οικονομίας και μια δίκαιης κοινωνίας. Από 
αυτές τις απόψεις διαφέρει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο μας από το μοντέλο, για 
παράδειγμα, των ΗΠΑ.

Οι κοινωνικές πολιτικές (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής προστασίας και των 
υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας) είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένες στην ΕΕ, 
αντικατοπτρίζοντας μια ισχυρή προσήλωση στην κοινωνική συνοχή.

Οι πανεπιστημιακοί διακρίνουν μεταξύ 4 διαφορετικών μοντέλων (σκανδιναβικό, 
αγγλοσαξονικό, ηπειρωτικό και μεσογειακό) με διαφορές (στο επίπεδο προστασίας, το 
περιθώριο για ιδιωτικές πρωτοβουλίες) αλλά και με κοινά χαρακτηριστικά.

Και τα 25 κράτη μέλη συμμερίζονται τις ίδιες αξίες και τον ίδιο στόχο συνδυασμού των 
οικονομικών επιδόσεων, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Διαθέτουν 
διαφορετικά μέσα για την επίτευξη των ίδιων στόχων. Αυτά τα εθνικά μοντέλα είναι το 
αποτέλεσμα μακρών και πολύπλοκων ιστορικών διαδικασιών.

Οι συνεισηγητές θεωρούν ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί τόσο η ενότητα αξιών όσο 
και η ποικιλομορφία των συστημάτων των κρατών μελών.

Επιτυχία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου
Η ΕΕ είναι ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα σύνορα και οι ευθύνες της δεν έχουν 
συμφωνηθεί ακόμη οριστικά· η συζήτηση και η ανάπτυξη της δημοκρατικής της 
διακυβέρνησης θα συνεχιστούν πιθανότατα για αρκετές γενεές. Παρόλο που το κίνητρο για 
τη δημιουργία μιας Ενωμένης Ευρώπης ήταν να εξαλειφθεί διά παντός η πιθανότητα νέου 
πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, η υποφώσκουσα ανησυχία ήταν προφανώς η 
ευημερία των λαών της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί, παρά τις αποτυχίες και την ανάγκη μεταρρυθμίσεων, η 
επιτυχία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Είναι γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο για 
την υψηλή ποιότητα ζωής που προσφέρει. Το ευρωπαϊκό μοντέλο θεωρείται από άλλες 
χώρες, περιοχές (Μέση Ανατολή) και οργανισμούς (Mercosur, Asean) παράδειγμα επιτυχίας. 
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Παρόλο που περισσότερα από 80 εκατ. άτομα που ανήκουν στον ενεργό πληθυσμό είναι 
άνεργοι και περισσότερα από 70 εκατ. άνδρες, γυναίκες και παιδιά συνεχίζουν να 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας στην Ένωσή μας, η γενική ευημερία και η 
πολιτική, κοινωνική και οικονομική σταθερότητα των κρατών μελών τονώθηκε σημαντικά 
από την ένταξη στην ΕΕ.

Προκλήσεις
Αναγνωρίζεται πλέον σαφέστερα παρά ποτέ ότι η λογική στην οποία στηρίζεται η δημιουργία 
και η ανάπτυξη της ΕΕ χρειάζεται να διατυπωθεί εκ νέου με όρους που να αντικατοπτρίζουν 
τις σημερινές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες. Αυτό ισχύει ιδίως εκεί 
όπου η τεχνολογική επανάσταση αναδιαρθρώνει την εργασία και τις κοινωνικές σχέσεις τις 
οποίες δημιουργεί και εκεί όπου η σταδιακή γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού θέτει μια 
πρόκληση για τη διατήρηση μιας παλλόμενης ευρωπαϊκής παρουσίας στην παγκόσμια σκηνή.

Όσον αφορά τις δημογραφικές εξελίξεις, η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα πρωτοφανή 
προβλήματα. Το 2030, η ΕΕ θα έχει 18 εκατομμύρια λιγότερους νέους από ό,τι σήμερα, ενώ 
το 2050, ο αριθμός των κατοίκων θα έχει μειωθεί κατά 60 εκατομμύρια.

Μεταξύ 2005 και 2030, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών θα αυξηθεί στο 
52,3% του πληθυσμού (+40 εκατομμύρια), ενώ η ηλικιακή ομάδα 15-64 ετών θα μειωθεί 
κατά 6,8% (- 21 εκατομμύρια).

Ο λόγος των μη ενεργών ατόμων (νέων, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων) προς 
τα μέλη του ενεργού πληθυσμού θα αυξηθεί από 49% το 2005 σε 66% το 2030.

Η εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσμα δύο παραγόντων.

Ο πρώτος είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Από το 1960, το μέσο προσδόκιμο ζωής 
των 60 ετών αυξήθηκε κατά 5 έτη για τις γυναίκες και 4 έτη για τους άνδρες. Κατόπιν αυτού, 
ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών θα αυξηθεί κατά 180% έως το 2050.

Ο δεύτερος παράγων είναι η μείωση του ποσοστού γεννήσεων. Τα ποσοστά γονιμότητας 
στην Ευρώπη μειώθηκαν σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ το ελάχιστο ποσοστό 
γεννήσεων που είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί ο πληθυσμός στο σημερινό επίπεδο είναι 
2,1 παιδιά ανά γυναίκα, το 2003 οι γυναίκες στην ΕΕ είχαν κατά μέσον όρο 1,48 παιδιά. 

Οι εξελίξεις αυτές έχουν σημαντικές συνέπειες για την ευημερία και για τις σχέσεις μεταξύ 
των γενεών.

Άλλες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό σύστημα είναι οι διάφορες πτυχές 
της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής επανάστασης, οι οποίες καθιστούν ευκολότερη 
και οικονομικά ελκυστική για τις εταιρείες τη μετεγκατάσταση σε χώρες με χαμηλό 
μισθολογικό κόστος, οι οποίες μπορεί να είναι λιγότερο ανεπτυγμένες όσον αφορά την 
προστασία των εργαζομένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.
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Λόγω της παγκοσμιοποίησης, ορισμένες χώρες σημειώνουν ενδιαφέροντα ποσοστά 
οικονομικής ανάπτυξης, τα οποία συμβάλλουν θετικά στη μείωση της φτώχειας σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Εντούτοις, ορισμένες άλλες χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσαρμογή τους στη νέα 
πραγματικότητα, η οποία επιδείνωσε το αίσθημα αποπροσανατολισμού των πολιτών, ιδίως σε 
εκείνα τα κράτη μέλη με πολύ υψηλά ποσοστά ανέργων, καθώς και στα κράτη στα οποία η 
ένταξη των μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών τους απέτυχε επίσης.

Μεταρρύθμιση
Για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, η μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της συζήτησης που διεξάγεται στην Ευρώπη.

Οι δημογραφικές αλλαγές (γήρανση, μείωση του ποσοστού γεννήσεων, μεγαλύτερο 
προσδόκιμο ζωής), οι τεχνολογικές εξελίξεις, η παγκοσμιοποίηση, η εμφάνιση νέων 
βιομηχανικών οικονομιών και οι επακόλουθες πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες απαιτούν 
επείγουσα μεταρρύθμιση των κοινωνικών συστημάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
διαδραματίζουν παραγωγικό ρόλο στην οικονομία μας.

Αυτή η απολύτως απαραίτητη μεταρρύθμιση είναι ευρεία: έχει αντίκτυπο στη νομοθεσία, 
τους προϋπολογισμούς, τη δημόσια διοίκηση και τις εργασιακές σχέσεις.

Αντιθέτως προς την άποψη ορισμένων, το κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ δεν είναι το κύριο 
πρόβλημά της. Το πρόβλημα έγκειται μάλλον στο υψηλό επίπεδο απροθυμίας για τη 
διενέργεια οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Για όσο διάστημα η ΕΕ σημειώνει ανάπτυξη γύρω 
στο 1% ή 2%, δεν μπορούν να γίνουν πολλά, ενώ η απώλεια κοινωνικών παροχών είναι 
σχεδόν αναπόφευκτη.

Η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην απαραίτητη μεταρρύθμιση μέσω περαιτέρω ολοκλήρωσης της 
ενιαίας αγοράς, η οποία δημιουργεί καταπληκτικές ευκαιρίες για τους πολίτες της ΕΕ και για 
την ανάπτυξη και ευημερία. Η εσωτερική αγορά πρέπει να αναζωογονηθεί με την ουσιαστική 
αύξηση των επενδύσεων και των Δημοσιονομικών Προοπτικών έως το 2013, ώστε να 
επαρκούν για την εξασφάλιση της εδαφικής και της κοινωνικής συνοχής και στα είκοσι πέντε 
κράτη μέλη· με τη μεγαλύτερη ελευθέρωση των αγορών και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων κατά τρόπο που να μην συμβάλλει σε «εξίσωση προς τα κάτω»· και με την 
ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων. 

Αποφάσεις
Η Στρατηγική της Λισαβόνας επεδίωξε να αντιμετωπίσει την ανάγκη για συνολικές και 
ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις του κοινωνικού τομέα και της αγοράς, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια Ευρώπη Αριστείας, η οποία θα μπορούσε να αρθεί στο ύψος αυτών των 
προκλήσεων. Αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2001, η Δήλωση του Λάκεν αναγνώρισε επίσης 
σαφώς την επιτακτική ανάγκη «επανεκκίνησης» της Ευρώπης στο πλαίσιο της νέας 
παγκόσμιας τάξης.

Και στις δύο αποφάσεις, η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης θεωρείται θεμελιώδης 
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προκειμένου να εξασφαλισθεί η στήριξη των πολιτών για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενώ το Σύνταγμα κυρώθηκε σε 14 κράτη μέλη, απορρίφθηκε με δημοψήφισμα σε δύο. Οι 
λόγοι της απόρριψής του στη Γαλλία και την Ολλανδία έχουν συζητηθεί εξαντλητικά, αλλά 
είναι σαφές ότι το Προοίμιο, το οποίο θέτει τις φιλοδοξίες της Ένωσης, οι αξίες και οι στόχοι 
στο Μέρος Ι και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Μέρος ΙΙ αντικατοπτρίζουν σε 
μεγάλο βαθμό το βαθιά ριζωμένο αίσθημα αυτοπροσδιορισμού των πολιτών ως Ευρωπαίων.

Το παρόν σχέδιο έκθεσης σχετικά με το Κοινωνικό Μοντέλο της Ευρώπης για το Μέλλον 
χρησιμοποιεί το προαναφερθέν πλαίσιο ως σημείο εκκίνησης και σκιαγραφεί την έννοια του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να 
προωθήσουμε την έννοια αυτή στις αρχές του 21ου αιώνα στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εκπλήρωσης των φιλοδοξιών των Ευρωπαίων για την ήπειρό μας και για την παγκόσμια 
δικαιοσύνη.

Οι συνεισηγητές υπογραμμίζουν ότι η μεταρρύθμιση αυτή δεν πρέπει να σημαίνει 
εγκατάλειψη των επιτευγμάτων του ευρωπαϊκού μοντέλου, αλλά μάλλον διατήρηση των 
θεμελιωδών αξιών μέσω της εξασφάλισης της βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού μοντέλου.

Η βιωσιμότητα του μοντέλου εξαρτάται τόσο από την επιτυχία της στρατηγικής για ανάπτυξη 
και θέσεις εργασίας όσο και από μεταρρυθμίσεις του ίδιου του μοντέλου. Η βάση για τη 
μεταρρύθμιση και τη βιωσιμότητα είναι ένα δυναμικό, προσανατολισμένο προς την 
καινοτομία και φιλικό για τις επιχειρήσεις περιβάλλον, το οποίο σέβεται την ισορροπία 
εργασίας-ιδιωτικής ζωής και αναγνωρίζει την ανάγκη των ανθρώπων για ασφάλεια σε μια 
ταχέως μεταβαλλόμενη κοινωνία.

Το πρόβλημα της βιωσιμότητας επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στα ηπειρωτικά και τα 
μεσογειακά συστήματα, πράγμα που δικαιολογεί την ανάγκη να εξεταστούν νέοι τρόποι 
χρηματοδότησης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, για παράδειγμα μέσω της 
προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι εταιρείες.

Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ανταγωνιστικότητα και το κοινωνικό μοντέλο της 
Ευρώπης δεν είναι αντιφατικά, αλλά μάλλον αλληλεξαρτώμενα. Η ατζέντα του 
εκσυγχρονισμού πρέπει να βασίζεται στην αρχή ότι η κοινωνική πολιτική, εφόσον χαραχθεί 
ορθώς, αποτελεί παραγωγικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη πρέπει να υλοποιήσουν στο σύνολό της τη στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία 
αποτελεί τον οδικό χάρτη της μεταρρύθμισης. Πρέπει να ληφθούν επειγόντως τα απαραίτητα 
μέτρα που θα καταστήσουν την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και θα δημιουργήσουν μια 
πραγματική κοινωνία της γνώσης. 

Σημαντική από την άποψη αυτή είναι η έννοια της «Ευελιξίας με Ασφάλεια», δηλαδή μια 
στρατηγική για την ανάπτυξη μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας, τον 
εκσυγχρονισμό της οργάνωσης της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, σε συνδυασμό με 
την ασφάλεια των εργαζομένων και την κοινωνική προστασία, την ισορροπία εργασίας-
ιδιωτικής ζωής, την επανακατάρτιση και τη διά βίου μάθηση. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για 
την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την παροχή συνδρομής προς ευάλωτες και 
μειονεκτούσες ομάδες που είτε βρίσκονται στην αγορά εργασίας είτε αντιμετωπίζουν 
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δυσκολίες για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Αυτό αντιστοιχεί στις τρεις κύριες προκλήσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας στον τομέα 
της απασχόλησης:
- αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων·
- ενθάρρυνση περισσότερων ατόμων να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και
- περισσότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τη διά βίου μάθηση.

H Ευρώπη δεν πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλόδοξες κοινωνικές πολιτικές της, αλλά να 
χρησιμοποιήσει πλήρως τη δυνητική συμβολή τους στην οικονομική απόδοση και στην 
ποιότητα ζωής.
- ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών πολιτικών,
- εξάλειψη των παγίδων φτώχειας και άλλων αντικινήτρων για εργασία,
- επένδυση στην ανάπτυξη (εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση), τη συντήρηση (υγεία) 

και την ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (μέσω ενεργών πολιτικών αγοράς 
εργασίας),

- εξασφάλιση ότι ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωνικών πολιτικών συμβάλλει στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα την αρχή της αμοιβαίας 
υποστήριξης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

Κεντρική σημασία έχει η εκπαίδευση· η υγεία, η βελτίωση των δεξιοτήτων, η διά βίου 
μάθηση και η άρση των εμποδίων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη της 
ανθρώπινης ικανότητας δεν είναι απλώς ζωτική για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας 
βασισμένης στη γνώση, αλλά αποτελεί και κεντρικό στοιχείο της κοινωνικής ένταξης 
ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών. Η αύξηση των επενδύσεων 
στην ανθρώπινη ικανότητα και η ενεργοποίησή της αυξάνει επίσης την ποιότητα και την 
ποσότητα του εργατικού δυναμικού, πράγμα που έχει ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη, 
δεδομένου ότι οι ατομικές γνώσεις και δεξιότητες αυξάνουν την παραγωγικότητα και την 
ικανότητα μιας κοινωνίας να αναπτύσσεται και να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες. Η 
επιτάχυνση και η διάδοση της τεχνολογικής αλλαγής καθιστά περισσότερο επείγουσα την 
ανάγκη να διατηρούνται επίκαιρες οι δεξιότητες όλων των πολιτών μέσω της διά βίου 
μάθησης, αυξάνοντας έτσι τις ευκαιρίες των ατόμων να υπερνικήσουν τις προκλήσεις του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού από οικονομίες που βασίζονται όλο και περισσότερο στη γνώση.

Είναι εξίσου σημαντικό αυτή η ανάγκη μεταρρύθμισης των κοινωνικών συστημάτων να γίνει 
κατανοητή και να υποστηριχθεί από τους ευρωπαίους πολίτες. Οι εκστρατείες ενημέρωσης 
του κοινού που αναλαμβάνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, οι δημόσιες αρχές, 
πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παροχή πληροφοριών και στη 
διαπραγμάτευση των αλλαγών με τα συνδικάτα και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και τα οφέλη του αποτελούν το καλύτερο 
παράδειγμα που επιτρέπει στους ευρωπαίους πολίτες να κατανοήσουν τον ρόλο της ΕΕ στις 
ζωές τους. Οι θέσεις εργασίας, η ανάπτυξη η ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι 
σημαντικές για τους πολίτες της ΕΕ.

Το κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ για το μέλλον πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε ένα σύστημα 
που θα αποτελεί τη σύνθεση των καλύτερων στοιχείων κάθε εθνικού συστήματος, αφήνοντας 
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παράλληλα χώρο για εθνικές προτιμήσεις και συνθήκες.

Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών
Οι κοινωνικές και εργασιακές πολιτικές εμπίπτουν κατά πρώτο λόγο στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών και οι αρμοδιότητες και ευθύνες τους στον τομέα αυτόν δεν πρέπει να 
υποτιμώνται. Παρόλα ταύτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
για τη χρηματοδοτική στήριξη των εθνικών πολιτικών μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων, 
αλλά και μέσω προσπαθειών συντονισμού της πολιτικής στο πλαίσιο της διαδικασίας της 
Λισαβόνας, των Ολοκληρωμένων Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση και των ανοικτών μεθόδων συντονισμού για την κοινωνική προστασία και την 
εκπαίδευση. Κατά την υλοποίηση της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού, θα πρέπει να 
ενισχυθεί ο ρόλος τόσο των εθνικών κοινοβουλίων όσο και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Εξωτερική διάσταση
Το κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ αποτελεί την ειρηνική κινητήριο δύναμη της ΕΕ και 
παράλληλα προσφέρει ένα παράδειγμα στον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ οφείλει να 
αναλάβει το καθήκον να συνδράμει τις νέες αναδυόμενες χώρες να βρουν μια συνολική 
ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των υψηλών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων.
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