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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan sosiaalimallista tulevaisuutta varten
(2005/2248(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon eurooppalaisista arvoista globaalistuvassa 
maailmassa (KOM(2005)0525),

– ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisen peruskirjan,

– ottaa huomioon 18. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
rahoitusnäkymiä ja toimielinten välisen sopimuksen 2007–2013 uudistamista koskevasta 
kannasta1,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön kansainvälisiä työ- ja ympäristönormeja 
koskevat yleissopimukset,

– ottaa huomioon sosiaalipolitiikan tulevaisuutta laajentuneessa Euroopan unionissa 
pohtineen korkean tason työryhmän toukokuussa 2004 julkistaman raportin,

– ottaa huomioon sosiaalipoliittisen toimintaohjelman (2006–2010),

– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan sosiaalipolitiikan kestävästä 
rahoittamisesta Euroopan unionissa (SEC(2005)1774),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot,

A. ottaa huomioon, että Euroopan sosiaalimalli kuvastaa yhteisiä arvoja, jotka perustuvat 
rauhan, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, yhteisvastuun, vapauden ja demokratian 
ylläpitämiseen sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen,

B. ottaa huomioon, että viimeisten 60 vuoden aikana kyseiset arvot ovat menestyksekkäästi 
tehneet EU:sta vauraamman ja yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisemman alueen,

C. katsoo, että vaikka jäsenvaltioiden sosiaalijärjestelmät ovat erilaisia ja vaikka jäsenvaltiot 
ovat panneet kyseisiä arvoja täytäntöön eri tavoin, jäsenvaltioiden yhteisenä tavoitteena on 
saavuttaa tasapaino talouskasvun ja sosiaalisen yhteisvastuun välillä, mikä kuvastuu 
eurooppalaisessa sosiaalimallissa yhteisinä arvoina järjestelmien erilaisuudesta 
huolimatta,

  
1 Hyväksytyt tekstit, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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D. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ja EU ovat asettaneet Euroopan sosiaalimalliin kuuluvien 
arvojen ylläpitämisen etusijalle, mikä on nähtävissä Lissabonin strategian tavoitteissa, 
koska siinä sosiaalinen kehitys on asetettu yhdeksi perustaksi kestävälle kehitykselle,

E. katsoo, että eurooppalaista sosiaalimallia on selvästi nykyaikaistettava ja kehitettävä, jotta 
voitaisiin sopeutua paremmin väestörakenteen muutoksiin, vastata globalisaation 
vaikutuksiin ja lisätä inhimillisten voimavarojen mukautumista nopeaan teknologiseen 
kehitykseen,

F. katsoo, että eurooppalaisen sosiaalimallin uudistaminen ei saa heikentää sen perimmäisiä 
arvoja,

G. ottaa huomioon, että nopeampi talouskasvu on perusedellytys eurooppalaisten 
sosiaalinormien kestävyydelle ja että sosiaalinormit ovat olennaisia kestävän kasvun 
kannalta,

H. katsoo, että asianmukaisesti suunnitellun sosiaalipolitiikan ei voida katsoa aiheuttavan 
vain kustannuksia, vaan sitä olisi pidettävä tekijänä, joka vaikuttaa myönteisesti EU:n 
talouskasvuun, ei vain lisäämällä tuottavuutta ja kilpailukykyä vaan myös vahvistamalla 
sosiaalista koheesiota ja varmistamalla perusoikeuksien noudattamisen, ja joka näin ollen 
auttaa varmistamaan sosiaalisen rauhan ja poliittisen vakauden, joita ilman kestävää 
taloudellista kehitystä ei voisi tapahtua,

I. ottaa huomioon, että yleishyödylliset palvelut ja yleisen taloudellisen edun mukaiset 
palvelut tunnustettiin Amsterdamin sopimuksessa ensimmäistä kertaa keskeisiksi osa-
alueiksi nimenomaan siinä, miten jäsenvaltiot varmistavat sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden, sekä aloiksi, jotka jäsenvaltiot saivat edelleen itse rajata ja joita ne 
itse rahoittivat, ja että kyseistä kantaa vahvistettiin perustuslakisopimusta koskevassa 
ehdotuksessa, jossa asiaa koskevalle eurooppalaiselle lainsäädäntökehykselle annettiin 
selkeämpi oikeusperusta,

J. katsoo, että eurooppalaisen sosiaalimallin käsite heijastuu perustuslakisopimuksessa ja saa 
tukea tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteista,

K. katsoo, että EU voi vaikuttaa kaupankäyntitavoillaan moniin muihin maailman talouksiin 
joko myönteisesti tai kielteisesti ottaen huomioon EU:n aseman WTO:ssa, EU:n 
vaatimustason sekä vähemmän kehittyneiden alueiden ja maiden kanssa tehtävät 
sopimukset,

Eurooppalaisen sosiaalimallin uudistaminen
1. korostaa tarvetta säilyttää ja edistää eurooppalaiseen sosiaalimalliin liittyviä arvoja – tasa-

arvoa, yhteisvastuuta ja hyvinvoinnin jakamista siten, että julkiset palvelut ovat kaikkien 
saatavilla – sekä saavutettuja korkeita sosiaalinormeja;

2. painottaa, että ainoastaan yhteisiä arvojaan puolustava, koheesioon perustuva EU on 
tarpeeksi vahva puolustamaan etujaan;
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3. uskoo, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin uudistaa pikaisesti talous- ja sosiaalijärjestelmiä, 
koska niillä ei voida vastata väestörakenteen muutoksen, globalisaation ja tietotekniikan 
vallankumouksen aiheuttamiin haasteisiin;

4. ymmärtää, että joissakin jäsenvaltioissa EU:n kansalaiset ovat erityisen huolissaan 
työttömyydestä ja sosiaaliturvajärjestelmän mahdollisesta toimimattomuudesta;

5. katsoo, että EU:n sitoutumista Sosiaaliseen Eurooppaan on uudistettava, jotta kansalaisten 
luottamus Euroopan yhdentymishankkeeseen, joka edistää työpaikkojen syntymistä, 
kasvua ja hyvinvointia, saadaan palautettua entiselleen;

6. ymmärtää, että työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa kuuluu yleisesti ottaen kansallisen 
toimivallan piiriin, mutta korostaa, että EU:n olisi luotava taloudellinen ja sosiaalinen 
kehys, jonka puitteissa jäsenvaltiot voisivat toteuttaa tarvittavia uudistuksia kansallisella 
tasolla taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten olosuhteidensa mukaisesti;

7. pyytää komissiota käynnistämään lisää aloitteita, jotta sisämarkkinat saataisiin 
käynnistettyä täysin, sillä toteutuessaan tämä loisi talouskasvua ja edistäisi kilpailukykyä, 
mutta pyytää myös ottamaan huomioon, että sosiaalisista ehdoista tai kuluttajia tai 
ympäristöä koskevista ehdoista ei pitäisi tinkiä;

8. toistaa jäsenvaltioille antamansa kehotuksen panna täysimääräisesti täytäntöön Lissabonin 
strategiaa koskevan suunnitelman, jota pidetään ainoana kestävänä ratkaisuna 
talouskasvun saavuttamiseksi, kilpailukyvyn parantamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi; 
pyytää jäsenvaltioita saavuttamaan erityisesti työllisyydelle, tutkimusta ja kehitystä 
koskeville investoinneille, lastenhoidolle ja elinikäiselle oppimiselle asetetut erityiset 
tavoitteet;

9. suosittelee, että jäsenvaltiot tiivistävät yhteistyötä ja parhaita käytäntöjä koskevien tietojen 
vaihtoa tehostetulla avoimella koordinointimenettelyllä, joka on tehokas poliittinen väline 
työllisyyden, sosiaalisen suojelun, sosiaalisen syrjäytymisen, eläkkeiden ja 
terveydenhuollon alalla;

10. pyytää komissiota demokratisoimaan avointa koordinointimenettelyä ja varmistamaan, 
että Euroopan parlamentin lisäksi myös kansalliset parlamentit ovat merkittävässä 
asemassa jäsenvaltioiden hallitusten tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa;

11. korostaa julkisten kampanjoiden käynnistämisen merkitystä, jotta uudistuksen tavoitteet 
voidaan perustella ja niiden lähtökohdista voidaan neuvotella, ja tässä EU:n toimielimet, 
kansalliset hallitukset, julkiset viranomaiset, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt 
ovat keskeisessä asemassa;

12. muistuttaa tukevansa 12. tammikuuta 2005 antamaansa päätöslauselmaa Euroopan 
perustuslaista tehdystä sopimuksesta1 sekä komission kansanvaltaa, kuuntelemista ja 
keskustelua koskevaa ns. K-suunnitelmaa;

  
1 EUVL C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
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Uudistuksen rahoittaminen
13. pyytää jäsenvaltioita ryhtymään uudistuksiin, jotta kansallisten sosiaalijärjestelmien 

taloudellinen vakaus voitaisiin varmistaa, ilman että hankittuja oikeuksia tai keskinäistä 
tukea ja sukupolvien välistä solidaarisuutta vaarannettaisiin ottaen huomioon muuttuva 
yhteiskunta ja työmarkkinat, väestörakenteen muutos, globalisaatio ja teknologian 
kehittyminen; huomauttaa, että kyseisiä uudistuksia on joissakin menestyksekkäimmissä 
jäsenvaltioissa jo toteutettu ilman että niiden sosiaalijärjestelmien kestävyys tai tehokkuus 
olisi kärsinyt;

14. on tietoinen siitä, että joissakin jäsenvaltioissa nykyinen panos sosiaalijärjestelmään ei 
riitä vastaamaan kansalaisten odotuksia; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi kyseisten 
järjestelmien rahoittamiseksi pohdittava vaihtoehtoisia keinoja, esimerkiksi yhtiöiden 
tuottaman lisäarvon hyödyntämistä, mutta kuitenkin kunnioitettava yhteisvastuun 
periaatetta;

15. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään tehokkaammin EU:n rahastoja, esimerkiksi 
Euroopan rakennerahastoja, jakaakseen kansallisten uudistusten kustannuksia, mutta on 
erityisen huolestunut siitä, että ehdotetut rahoitusnäkymät osoittavat rajallisuutensa, 
eivätkä riitä jo määriteltyjen ensisijaisten uudistusten rahoittamiseen;

16. korostaa, että kaikkia uudistuksia olisi pohdittava jäsenvaltioiden talousarvioon sisältyvän 
liikkumavaran puitteissa, mutta katsoo, että uudistettu vakaus- ja kasvusopimus edistää 
myös sellaisia sosiaalisia investointeja, jotka eivät aikaisemmin olleet mahdollisia;

Yleishyödylliset palvelut ja yleisen taloudellisen edun mukaiset palvelut
17. muistuttaa, että yleishyödylliset palvelut ja yleisen taloudellisen edun mukaiset palvelut 

ovat olennainen osa eurooppalaista sosiaalimallia ja että ne ovat perusedellytyksenä sille, 
että jokainen kansalainen saa nauttia terveydenhuollosta, koulutuksesta, julkisesta 
liikenteestä ja vedestä ja että energian saatavuus voidaan taata kaikille kansalaisille; 
pyytää komissiota ehdottamaan pikaisesti puitedirektiiviä kyseisistä palveluista; katsoo, 
että on olennaista, että yleishyödylliset palvelut ja yleisen taloudellisen edun mukaiset 
palvelut otetaan huomioon sosiaalijärjestelmiä uudistettaessa, sillä ne ovat keskeisessä 
asemassa paitsi paremman elämänlaadun takaamisessa kansalaisille, myös yritysten 
tehokkuuden edistämisessä sekä terveen ja koulutetun, joustavan työvoiman takaamisessa 
yrityksille;

18. korostaa tarvetta laajentaa sosiaalipalveluja esimerkiksi lastenhoidon ja vanhusten 
pitkäaikaishoidon osalta;

Sosiaalinen vuoropuhelu
19. muistuttaa, että sosiaalinen vuoropuhelu on olennainen osa jäsenvaltioiden perinteitä ja 

että kaikkien sidosryhmien, erityisesti työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan, 
pitäisi olla osallisena aina, kun sosiaalijärjestelmää uudistetaan menestyksekkäästi, ja 
kehottaa lisäämään kolmenvälisen vuoropuhelun merkitystä Euroopan tasolla;

20. kehottaa soveltamaan yritysten sosiaalisen vastuun käsitettä sen arvioimiseksi, miten 
yritykset vaikuttavat niiden yhteisöjen arkielämään, joissa ne toimivat;
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Inhimilliset voimavarat
21. vaatii, että komissio ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja perustavat konkreettisia 

ohjelmia, jotka keskittyvät inhimillisten voimavarojen kehittämiseen ja vahvistamiseen, 
sillä ne ovat keskeinen osa sosiaalijärjestelmien uudistamista; 

22. korostaa pikaista tarvetta ryhtyä positiivisiin toimiin, jotta iäkkäämpiä työntekijöitä 
kannustettaisiin pysymään työmarkkinoilla tai palaamaan työmarkkinoille, sekä sitä, että 
eläketurva- ja eläkesuunnitelmia olisi kehitettävä joustavammaksi; pyytää komissiota 
valvomaan kansallisia toimia, joilla pyritään puuttumaan väestörakenteen ikääntymisen 
vaikutukseen eläketurvan vakauteen;

23. kehottaa, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä pohtineet uusia muotoja sosiaaliturvan 
joustavuudelle, tekisivät niin, jotta työn ja elämän tasapainottamista voitaisiin edistää ja 
siirtymistä työstä toiseen helpottaa;

24. myöntää, että järjestelmällä, jossa sosiaaliturvaa mukautetaan joustavia työmarkkinoita 
paremmin tukevaksi, voidaan paremmin turvata työntekijöiden mahdollisuudet pitää 
työnsä tai löytää töitä siten, että he kehittävät henkilökohtaisia taitojaan ammatillisen 
kouluttautumisen tai elinikäisen oppimisen avulla;

25. muistuttaa, että sukupuolten tasa-arvon sekä periaatteen, jonka mukaan ketään ei saa syrjiä 
rodun, uskonnon, sukupuolen, iän tai vammaisuuden perusteella, pitäisi järjestelmällisesti 
kuulua kaikkiin sosiaalipolitiikan muotoihin;

Sosiaalinen suojelu
26. korostaa, että sosiaalisen suojelun järjestelmien pitäisi pyrkiä tehokkaasti saavuttamaan 

niille asetetut tavoitteet, eli estämään ja vähentämään köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä sekä erityisesti poistamaan köyhyysloukkuja;

27. katsoo, että työllisyys on tärkeä tekijä sosiaalisen osallisuuden saavuttamisessa; kehottaa 
siksi ryhtymään uudistuksiin, joilla suorat julkiset menot pyrittäisiin ohjaamaan 
työllistymiseen liittyvän aktiivisuuden edistämiseen ja työkannusteiden luomiseen 
poistamalla passiivisuuteen kannustavat köyhyysloukut;

28. tunnustaa, että ns. joustoturvan soveltamisen edellytyksenä on, että joustavuuden 
toteuttamiseksi luodaan ja ylläpidetään riittäviä sosiaalisen suojelun mekanismeja;

29. kehottaa keskustelemaan yleisesti kaikkien kansalaisten oikeudesta saada kohtuullista 
eläkettä ja siten estämään iäkkäämpien kansalaisten köyhyyttä ja tarjoamaan heille 
mahdollisuuden tyydyttävään elintasoon;

Ulkoinen ulottuvuus
30. korostaa painokkaasti, että EU voi puolustaa omia näkemyksiään kansainvälisellä tasolla 

vain, jos se säilyttää oman taloudellisen ja sosiaalisen yhteneväisyytensä; 

31. korostaa, että EU:n pitäisi rohkeasti edistää edustamiaan yhteisvastuun ja 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden arvoja kaikissa kauppaa ja kehitystä koskevissa 
neuvotteluissa ja sopimuksissa;
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32. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita ryhtymään poliittisiin toimiin vahvan talouskasvun 
saavuttaneiden maiden (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) suhteen, jotta voitaisiin luoda 
kehitysmalli, jossa otetaan huomioon ihmisoikeuksien kunnioittaminen, demokratia, 
vapaus, työ- ja ympäristönormit sekä yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus; pyytää, että 
EU auttaisi löytämään maailmanlaajuisen tasapainon talouskasvun ja korkeiden sosiaali-
ja ympäristönormien välillä;

o

o        o

33. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Miten EU:n kansalaisten elinoloja voitaisiin kehittää edelleen ja samalla kuitenkin ylläpitää 
kilpailukykyä globaalissa taloudessa? Miten talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikka voitaisiin 
yhdistää siten, että ne tukisivat kestävää kehitystä ja edistäisivät sosiaalista koheesiota?  Miten
voitaisiin varmistaa, että kaikki hyötyvät kasvusta? 

Euroopan sosiaalimalli
Eurooppalaisessa sosiaalimallissa on ennen kaikkea kyse arvoista. Tutkimmepa mitä tahansa 
eurooppalaista sosiaalijärjestelmää, huomaamme, että järjestelmät perustuvat tasa-arvon, 
yhteisvastuun ja hyvinvoinnin jakamisen arvoihin, että kansalaisilla on oikeus saada yleistä ja 
ilmaista tai edullista koulutusta, terveydenhuoltoa sekä useita muita julkisia palveluja ja että 
kyseiset palvelut ovat olennainen osa menestyksekkään nykyaikaisen talouden ja 
oikeudenmukaisen yhteiskunnan perustaa. Tässä suhteessa Euroopan sosiaalimallimme eroaa 
esimerkiksi Yhdysvaltojen mallista.

Sosiaalipolitiikan alat (muun muassa sosiaalinen suojelu sekä terveydenhuolto-, koulutus- ja 
hoivapalvelut) ovat EU:ssa erittäin kehittyneitä, mikä osoittaa, että sosiaalista 
yhteenkuuluvaisuutta pidetään tärkeänä tekijänä.

Tutkijat jakavat mallit neljään eri luokkaan (pohjoismainen, anglosaksinen, 
mannereurooppalainen tai Välimeren alueen malli), jotka eroavat toisistaan (turvan tason ja 
yksittäisille aloitteille jäävän liikkumavaran osalta), mutta joihin sisältyy myös paljon 
yhteneväisyyksiä.

Kaikkien 25 jäsenvaltion arvot ovat samoja, ja ne kaikki pyrkivät myös yhdistämään 
talouspolitiikkansa ja kilpailukyvyn yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Ne käyttävät 
eri välineitä päästäkseen samaan tavoitteeseen. Kyseiset kansalliset mallit ovat syntyneet 
pitkien ja monimutkaisten historiallisten prosessien seurauksena.

Onkin tärkeä huomata sekä arvojen yhteneväisyys että jäsenvaltioiden järjestelmien 
erilaisuus.

Eurooppalaisen sosiaalimallin menestyminen
Euroopan unioni on vielä kehitysvaiheessa. Sen rajoista tai vastuualueista ei vielä ole 
lopullisesti sovittu, ja keskustelut sen demokraattisesta hallinnoimisesta, samoin kuin 
hallinnon kehittämisestä, voivat jatkua vielä sukupolvien ajan. Vaikka Euroopan 
yhdentymisaatteen taustalla olikin sen varmistaminen, että Euroopan valtiot eivät enää 
koskaan sotisi toisiaan vastaan, tausta-ajatuksena oli kuitenkin selvästi myös Euroopan ja 
laajemman maailman kansojen hyvinvoinnin varmistaminen.

On tärkeää korostaa eurooppalaisen sosiaalimallin menestystä sen epäonnistumisista ja 
uudistamistarpeesta huolimatta. Se tunnetaan ympäri maailmaa järjestelmänä, joka takaa 
korkean elämänlaadun. Muut maat, alueet (Lähi-Itä) ja järjestöt (Mercosul, Asean) pitävät 
EU:n mallia esimerkkinä menestyksestä. 
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Vaikka yli 80 miljoonaa työikäistä kansalaista on työttömänä ja vaikka köyhyys uhkaa 
unionissamme yli 70 miljoonaa miestä, naista ja lasta, EU:n jäsenyys on edistänyt 
huomattavasti yleistä hyvinvointia sekä poliittista, sosiaalista ja taloudellista vakautta 
jäsenvaltioissa.

Haasteet
On selvempää kuin koskaan, että EU:n luomisen ja kehittymisen perustana olevaa periaatetta 
on muotoiltava uudelleen, jotta se kuvastaisi nykyisiä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia 
olosuhteita. Tämä on erityisen tärkeää, koska teknologinen vallankumous uudistaa työn 
rakennetta sekä työn synnyttämiä sosiaalisia suhteita ja koska Euroopan väestön asteittainen 
ikääntyminen on haasteena sille, että Eurooppa on jatkossakin aktiivisesti mukana maailman 
tapahtumissa.

Euroopan on selvittävä ennenkuulumattomista ongelmista väestörakenteen muutoksen
takia. Vuonna 2030 EU:ssa on 18 miljoonaa nuorta vähemmän kuin nykyään, ja vuonna 2050 
asukasmäärä on 60 miljoonaa henkeä vähemmän kuin tällä hetkellä.

Vuosina 2005–2030 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kohoaa 52,3 prosenttiin 
(+40 miljoonaa), kun taas 15–64-vuotiaiden osuus väestöstä laskee 6,8 prosentilla (-
21 miljoonaa).

Toimettomien (nuoret, vanhat ja muut huollettavat henkilöt) ja työikäisten ihmisten välinen 
suhde kohoaa vuoden 2005 49 prosentista 66 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Tämä kehitys selittyy kahdella tekijällä. 

Ensimmäinen tekijä on odotettavissa olevan eliniän piteneminen. Naisten keskimääräinen 
odotettavissa oleva elinikä on pidentynyt viidellä vuodella ja miesten neljällä vuodella 
vuoden 1960 60 vuoden odotettavaan elinikään verrattuna. Tämän seurauksena yli 80-
vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa 180 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Toinen tekijä on laskeva syntyvyys. Syntyvyysarvot ovat laskeneet Euroopassa 
huomattavasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Kun väestömäärän pitämiseen 
nykyisellään jokaisen naisen olisi tällä hetkellä saatava vähintään 2,1 lasta, EU:n alueella 
asuvat naiset saivat vuonna 2003 keskimäärin 1,48 lasta. 

Kyseiset kehityskulut vaikuttavat merkittävästi hyvinvointiin ja sukupolvien välisiin 
suhteisiin.

Myös globalisaation eri ulottuvuudet ja teknologinen vallankumous ovat haasteena 
eurooppalaiselle järjestelmälle, sillä niiden seurauksena yritysten on taloudellisesti 
kannattavaa ja helpompaa sijoittaa toimintaansa alhaisen palkkatason maihin, jotka saattavat 
olla kehittymättömämpiä työ-, kuluttajan- ja ympäristönsuojelun suhteen.

Globalisaation ansiosta jotkin valtiot ovat saavuttaneet kiinnostavia talouskasvulukuja, mikä 
auttaa vähentämään köyhyyttä maailmanlaajuisesti. 
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Joidenkin maiden on kuitenkin ollut vaikeampaa sopeutua uuteen tilanteeseen, mikä on 
hämmentänyt kansalaisia entisestään erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa työttömyysaste on 
erittäin korkea, mutta myös niissä jäsenvaltioissa, joissa siirtotyöläisiä ja heidän perheitään ei 
ole onnistuttu sopeuttamaan yhteiskuntaan.

Uudistus
Edellä mainituista ja useista muista syistä eurooppalaisen sosiaalimallin uudistaminen on nyt 
keskeinen puheenaihe Euroopassa.

Väestörakenteen muutokset (ikääntyminen, laskeva syntyvyys, odotettavissa olevan eliniän 
pidentyminen), teknologinen kehittyminen, globalisaatio, uusien teollisuusvaltioiden 
esiinnousu ja edellä mainittujen vaikutus julkisiin menoihin vaativat pikaista 
sosiaalijärjestelmien uudistamista, jotta voitaisiin varmistaa, että ne edistävät tuottavuutta 
yhteiskunnassa.

Paljon kysytty uudistus on vaikutukseltaan laaja-alainen: se vaikuttaa lainsäädäntöön, 
talousarvioihin, julkiseen hallintoon ja työsuhdeasioihin.

Vastoin joidenkin mielipidettä, EU:n sosiaalimalli ei ole EU:n suurin ongelma. Ongelmana on 
enemminkin se, että taloudellisia uudistuksia tehdään vastahankaisesti. EU:n jatkaessa 
kasvuaan 1–2 prosentilla ongelmaan ei juurikaan voida puuttua. Tämä johtaa väistämättä 
sosiaaliturvan heikkenemiseen. 

Euroopan unioni voi vaikuttaa uudistukseen yhdentämällä entisestään sisämarkkinoita, jotka 
tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia EU:n kansalaisille sekä kasvulle ja hyvinvoinnille. 
Sisämarkkinoita on elvytettävä lisäämällä investointeja ja korottamalla vuoteen 2013 asti 
laadittuja rahoitusnäkymiä. Tämä riittäisi takaamaan alueellisen ja sosiaalisen koheesion 
kaikissa 25 jäsenvaltiossa. Sisämarkkinoita voisi elvyttää myös vapauttamalla markkinoita 
entisestään ja parantamalla ihmisten vapaata liikkuvuutta tavalla, joka ei kannusta 
hyödyntämään alhaisinta mahdollista sääntelytasoa, sekä saattamalla Euroopan laajuisten 
verkkojen luomisen loppuun. 

Päätökset
Lissabonin strategialla pyrittiin vastaamaan tarpeeseen uudistaa sosiaali- ja 
markkinajärjestelmiä kokonaisvaltaisesti ja integroidusti, jotta Euroopasta voitaisiin luoda 
osaamisen alue, joka voisi vastata kyseisiin haasteisiin. Myöhemmin, joulukuussa 2001, myös 
Laekenin julistuksessa tunnustettiin, että Eurooppa olisi ”saatava uudelleen käyntiin”, koska 
tilanne maailmassa oli muuttunut.

Euroopan sosiaalinen ulottuvuus korostuu molemmissa päätöksissä, joissa sitä pidetään 
perusedellytyksenä sille, että kansalaiset tukevat Euroopan unionia yleisesti.

Vaikka perustuslaki on ratifioitu 14 jäsenvaltiossa, se on hylätty kansanäänestyksen 
perusteella kahdessa jäsenvaltiossa. Siitä, miksi Ranska ja Alankomaat hylkäsivät 
perustuslain, on keskusteltu paljon, mutta on selvää, että unionin päämäärät sisältävä 
johdanto, I osassa ilmaistut arvot ja tavoitteet sekä II osan perusoikeuskirja kuvastavat hyvin 
kansalaisten omaa tunnetta siitä, että he ovat eurooppalaisia.
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Kaikki edellä mainitut asiat ovat tämän eurooppalaista sosiaalimallia tulevaisuutta varten 
koskevan mietintöluonnoksen lähtökohtana. Mietintöluonnoksessa myös kuvaillaan selkeästi 
eurooppalaisen sosiaalimallin taustalla olevia seikkoja ja keskitytään siihen, miten kyseisiä 
seikkoja voitaisiin edistää 2000–luvun alussa osana toimia, joilla pyritään vastaamaan 
Euroopan kansalaisten omaa manterettaan ja oikeudenmukaista maailmaa koskeviin 
odotuksiin.

On kuitenkin korostettava, että uudistuksella ei pitäisi pyrkiä luopumaan eurooppalaisen 
mallin saavutuksista, vaan sitä pitäisi hyödyntää perusarvojen säilyttämiseen 
varmistamalla eurooppalaisen mallin kestävyys.

Mallin kestävyys riippuu sekä kasvua ja työpaikkoja varten laaditun strategian menestyksestä 
että itse malliin tehtävistä uudistuksista. Uudistuksen ja kestävyyden perustana on 
dynaaminen, innovointiin suuntautunut ja liiketoiminnan kannalta suotuisa ympäristö, jossa 
kunnioitetaan työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa ja tunnustetaan ihmisten 
turvallisuudenkaipuu nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Järjestelmien kestävyys on ongelma lähinnä Manner-Euroopassa ja Välimeren alueella. 
Tämän perusteella olisikin oikeutettua tarkastella uusia keinoja rahoittaa 
sosiaaliturvajärjestelmiä, esimerkiksi järjestelmien rahoittamista yritysten luoman lisäarvon 
avulla. 

On pidettävä mielessä, että Euroopan kilpailukyky ja sosiaalimalli eivät ole toistensa 
vastakohtia, vaan ennemminkin riippuvat toisistaan. Uudistamisohjelman olisi perustuttava 
siihen periaatteeseen, että asianmukaisesti suunniteltu sosiaalipolitiikka vaikuttaa 
myönteisesti myös talouskasvuun ja hyvinvointiin. Jäsenvaltioiden olisikin pantava 
laajamittaisesti täytäntöön uudistuksen suunnitelmaksi asetettua Lissabonin strategiaa. 
Tarvittaviin toimiin olisi ryhdyttävä pikaisesti, jotta Euroopan kilpailukykyä voitaisiin 
parantaa ja jotta Euroopasta voitaisiin luoda aito tietoyhteiskunta. 

”Joustoturvan” käsite korostuu tässä yhteydessä. Kyse on strategiasta, jolla työmarkkinoista 
saadaan joustavammat ja jolla voidaan myös uudistaa työrakenteita ja työsuhteita. Tämän 
lisäksi strategialla pyritään lisäämään työntekijöiden turvallisuutta, parantamaan 
sosiaaliturvaa, tasapainottamaan työn ja vapaa-ajan välistä suhdetta ja edistämään 
uudelleenkouluttautumista ja elinikäistä oppimista.  Työmarkkinoiden haavoittuvia ja 
heikossa asemassa olevia ryhmiä sekä niitä ryhmiä, joille työmarkkinoille pääsy on 
ongelmallista, olisi autettava ja heidän asemaansa parannettava sopimusten avulla.

Tämä vastaa Lissabonin strategian seuraavaa kolmea työllisyyttä koskevaa keskeistä 
haastetta:
- työntekijöiden mukautuvuuden lisääminen,
- useampien ihmisten kannustaminen työmarkkinoille, ja
- lisäsijoittaminen inhimilliseen pääomaan ja elinikäiseen oppimiseen.

Euroopan ei pitäisi luopua kunnianhimoisesta sosiaalipolitiikastaan, vaan sen pitäisi 
hyödyntää politiikan mahdolliset myönteiset vaikutukset taloustilanteeseen ja elämänlaatuun 
seuraavilla toimilla:



PR\599325FI.doc 13/15 PE 367.963v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

- sosiaalipolitiikan tehokkuuden kehittäminen, 
- köyhyysloukkujen ja muiden työntekoa estävien tekijöiden poistaminen,
- sijoittaminen inhimillisten voimavarojen kehittämiseen (koulutus, ammatillinen 

koulutus), ylläpitämiseen (terveys) ja aktivoimiseen (aktiivisen työmarkkinapolitiikan 
avulla),

- varmistamalla, että sosiaalipolitiikan rahoittamisen tavoilla tuetaan työllistymistä ja 
kasvua ja samalla kunnioitetaan vastavuoroisen tuen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden periaatteita.

Koulutus, terveys, taitojen kehittäminen, elinikäinen oppiminen ja työmarkkinoille pääsyä 
estävien tekijöiden poistaminen ovat avainasemassa. Inhimillisten valmiuksien kehittäminen 
on olennaista paitsi tietoon perustuvan yhteiskunnan luomiselle myös yhteiskunnalliselle 
yhdentymiselle ja kaikkien kansalaisten elämänlaadun parantamiselle. Sijoitukset inhimillisiin 
valmiuksiin ja valmiuksien ottaminen käyttöön parantaa myös työvoiman laatua ja lisää 
työntekijöiden määrää. Tämä on perusedellytys kasvulle, sillä henkilökohtaiset tiedot ja taidot 
lisäävät tuottavuutta ja parantavat yhteiskunnan kykyä kehittyä ja sopeutua uusiin 
teknologioihin. Teknologisten muutosten vauhti kiihtyy ja muutokset leviävät laajemmalle, 
minkä takia kaikkien kansalaisten taitoja olisi pidettävä ajan tasalla elinikäisen oppimisen 
avulla. Tämä edistäisi kansalaisten kykyä vastata tietoon enenevissä määrin perustuvien 
talouksien synnyttämän maailmanlaajuisen kilpailun haasteisiin.

Yhtä tärkeää on myös se, että kansalaiset ymmärtävät, että sosiaalijärjestelmiä on 
uudistettava, ja että he tukevat uudistuksia. EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja julkisten 
viranomaisten julkisilla kampanjoilla pitäisi olla keskeinen asema tiedon levittämisessä, ja 
niitä pitäisi hyödyntää myös ammattiyhdistysten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa 
käytävissä muutosta koskevissa neuvotteluissa. Euroopan sosiaalimalli ja sen tuomat edut 
ovat erinomaisena erimerkkinä EU:n kansalaisille siitä, miten EU voi vaikuttaa heidän 
elämäänsä. Työpaikat, kasvu, hyvinvointi ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ovat 
tärkeitä periaatteita EU:n kansalaisille.

Tulevaisuuden eurooppalaisen sosiaalimallin olisi heijastuttava järjestelmänä, joka olisi 
kansallisten järjestelmien parhaiden puolien yhdistelmä ja jossa kansallisesti tärkeimmille 
seikoille ja kansallisille olosuhteille jätettäisiin liikkumavaraa.

Euroopan unionin asema ja jäsenvaltioiden toimivalta
Sosiaali- ja työllisyyspolitiikka kuuluvat ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan, eikä 
niiden vastuuta tällä alalla pitäisi aliarvioida. Euroopan unioni on kuitenkin tärkeässä 
asemassa, sillä se tukee kansallisen tason politiikkaa taloudellisesti rakennerahastojen avulla 
ja koordinoi politiikkaa Lissabonin strategian, kasvua ja työllisyyttä koskevien yhdennettyjen 
suuntaviivojen sekä sosiaalista suojelua ja koulutusta koskevien avoimien 
koordinointimenettelyjen avulla. Kansallisten parlamenttien asemaa tämän menettelyn 
täytäntöönpanossa pitäisi parantaa, samoin kuin Euroopan parlamentinkin asemaa.
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Ulkoinen ulottuvuus
Euroopan unionin sosiaalimalli on ylläpitänyt rauhaa EU:ssa ja ollut samalla esimerkki koko 
maailmalle.  Euroopan unionin olisi tässä yhteydessä ryhdyttävä toimeen auttaakseen uusia 
kasvavia valtioita löytämään maailmanlaajuisen tasapainon talouskasvun ja korkeiden 
sosiaali- ja ympäristönormien välillä.


