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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a jövő európai szociális modelljéről
(2005/2248(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az „Európai értékek a globalizált világban” című bizottsági közleményre 
(COM(2005)0525),

– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésre,

– tekintettel az Európai Szociális Chartára,

– tekintettel az Európai Tanácsnak a pénzügyi tervvel és a 2007-2013 közötti időszakra 
vonatkozó intézményközi megállapodás megújításával kapcsolatos álláspontjáról szóló, 
2006. január 18-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) nemzetközi munkaügyi és 
környezetvédelmi normákról szóló egyezményeire,

– tekintettel a magas szintű szakértői csoportnak a 2004 májusában kibővült Európai Unió 
szociálpolitikájának jövőjéről szóló jelentésére,

– tekintettel a 2006-2010 közötti időszakra vonatkozó szociálpolitikai programra,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Unió szociálpolitikájának fenntartható 
finanszírozásáról szóló belső munkadokumentumára (SEC(2005)1774),

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére, 

A. mivel az európai szociális modell közös értékrendet tükröz, amely a béke, a társadalmi 
igazságosság, a szolidaritás, a szabadság és demokrácia megőrzésére, valamint az emberi 
jogok tiszteletben tartására épül, 

B. mivel az utóbbi 60 évben ez a közös értékrend lehetővé tette, hogy az EU a nagyobb 
gazdasági jólét és társadalmi igazságosság térségévé fejlődjön,

C. mivel, annak ellenére, hogy a tagállamok szociális rendszerei eltérőek és ezen értékeket is 
különböző módon érvényesítették, a tagállamok közös célja, hogy egyensúlyt teremtsenek 
a gazdasági növekedés és a társadalmi szolidaritás között, és ez a szándék tükröződik az 
európai társadalmi modellben, ami az eltérő rendszerekben érvényesülő egységes 
értékrend,

D. mivel a tagállamok és az EU kiemelten fontosnak tartják az európai szociális modellben 
érvényre jutó értékek megőrzését, amint erről a társadalmi fejlődést a fenntartható fejlődés 

  
1 Elfogadott szövegek, 2006. 1. 18., P6_TA(2006)0010.
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egyik pilléreként meghatározó lisszaboni stratégia célkitűzéseiben is tanúságot tettek,

E. mivel nyilvánvalóan szükség van az európai szociális modell korszerűsítésére és 
fejlesztésére, hogy jobban tudjuk kezelni a demográfiai változásokat, eleget tegyünk a 
globalizáció kihívásainak, és növelni tudjuk az emberi erőforrások gyors technológiai 
fejlődéshez való alkalmazkodóképességét,

F. mivel az európai szociális modell reformja, öltsön bármilyen formát is, nem gyengítheti a 
lényegét jelentő értékeket,

G. mivel az erőteljesebb gazdasági növekedés rendkívül fontos az európai szociális normák 
fenntarthatóságához, a szociális normák pedig a fenntartható növekedés alaptényezői,

H. mivel a szociálpolitika, amennyiben megfelelően van felépítve, nem költségnek 
tekintendő, hanem inkább olyan tényezőnek, amely képes pozitív irányban befolyásolni az 
EU gazdasági növekedését, nemcsak a termelékenység és a versenyképesség fokozása 
révén, hanem a társadalmi kohézió megteremtésével és az alapvető jogok 
érvényesíthetőségének biztosításával, ezáltal fontos tényezővé lépve elő a társadalmi béke 
és politikai stabilitás megőrzése szempontjából, amely nélkül azonban nem képzelhető el 
tartós gazdasági fejlődés,

I. mivel az általános érdekű szolgáltatásokat és általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat 
elsőként az Amszterdami Szerződésben ismerték el határozottan mint a tagállamok 
társadalmi és területi kohézió megteremtését célzó stratégiájának alapelemeit, és mint 
olyan területeket, amelyek meghatározásának és finanszírozásának joga továbbra is a 
tagállamokat illeti meg, és ezt az álláspontot a javasolt Alkotmányszerződés is 
megerősítette, amely egyértelműbb jogalapot nyújtott az e területen kialakítandó európai 
keretszabályozás számára,

J. mivel az európai szociális modell gondolata az Alkotmányszerződésben is tükröződik, és 
azt az egyenlőség és szolidaritás elvei is alátámasztják,

K. mivel az EU kereskedelmi tevékenységével képes – kedvező vagy kedvezőtlen irányban –
befolyásolni a világ számos más országának gazdaságát, mind a WTO-ban betöltött 
szerepe, mind a kevésbé fejlett régiók és országok viszonylatában kialakított kereskedelmi 
feltételek és megállapodások révén,

Az európai szociális modell reformja

1. hangsúlyozza, hogy szükség van az európai szociális modellben megjelenő értékek, 
vagyis az egyenlőség, szolidaritás és újraelosztás, illetve a közszolgáltatások minden 
polgár számára azonos szintű hozzáférhetősége, valamint az eddig elért magas szintű 
szociális normák megőrzésére és továbbfejlesztésére;

2. nyomatékosan emlékeztet arra, hogy csak egy kohézióra épülő és közös értékeit védő EU 
lehet elég erős ahhoz, hogy érdekeit megvédje;

3. meg van győződve arról, hogy nem kerülhető el a gazdasági és szociális rendszerek 
reformja ott, ahol ezek nem felelnek meg a demográfiai változások, a globalizáció és az 
informatikai forradalom kihívásainak;
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4. tudatában van annak, hogy az EU polgárai egyes tagállamokban különösen aggasztónak 
tartják a munkanélküliséget és a szociális biztonsági rendszerek esetleges összeomlását;

5. úgy véli, az EU megerősített elkötelezettsége egy szociális Európa felépítése iránt 
különösen fontos eszköz ahhoz, hogy a polgárok újra bizalommal legyenek az EU-projekt 
irányában, amely munkahelyeket, növekedést és jólétet teremt;

6. teljes tudatában van annak, hogy a foglalkoztatás és szociálpolitika nagyrészt nemzeti 
hatáskörben marad, azonban hangsúlyozza, hogy az EU-nak ki kell dolgoznia egy 
gazdasági és szociális keretet, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok saját gazdasági, 
társadalmi és politikai körülményeiknek megfelelő nemzeti szintű reformokat hajtsanak 
végre;

7. kéri a Bizottságot, hogy a belső piac teljes megvalósítása érdekében tegyen további 
kezdeményezéseket, hiszen ez gazdasági növekedést és versenyképességet eredményez 
majd, ugyanakkor figyelembe véve azt az igényt, hogy biztosítsuk a szociális, fogyasztói 
vagy környezeti feltételek romlásához vezető verseny elkerülését;

8. ismételten felhívja a tagállamokat a lisszaboni stratégia ütemtervének teljes körű 
végrehajtására, mivel ez az egyetlen fenntartható módja a gazdasági növekedés és a 
nagyobb versenyképesség elérésének, valamint a munkahelyteremtésnek; kiemelten kéri a 
tagállamokat a foglalkoztatás, a kutatás-fejlesztés, a gyermekgondozás és az élethosszig 
tartó tanulás területén meghatározott célok elérésére;

9. javasolja, hogy a tagállamok mélyítsék el az együttműködést és a bevált gyakorlatok 
cseréjét a megerősített nyílt koordinációs módszer révén, ami egy hatékony politikai 
döntéshozatali eszköz a foglalkoztatás, a szociális védelem, a társadalmi kirekesztés, a 
nyugdíjak és az egészségügy területén;

10. felhívja a Bizottságot, hogy tegye demokratikusabbá a nyílt koordinációs módszert, 
biztosítva, hogy ne csak az Európai Parlament, hanem a nemzeti országgyűlések is teljes 
szerepet játszhassanak a tagállamok kormányai elé kitűzött célok meghatározásában és 
azok megvalósításában;

11. hangsúlyozza nemzeti kampányok indításának fontosságát azon reformcélok alapjainak 
bemutatására és egyeztetésére, amelyekben az EU intézményei, a nemzeti kormányok, 
állami szervek, a szociális partnerek és a nem kormányzati szervezetek egyaránt tevékeny 
szerephez jutnak;

12. ismételten kifejezi támogatását az európai alkotmányt létrehozó szerződésről szóló 2005. 
január 12-i állásfoglalás1 és a Bizottság demokráciát, párbeszédet és vitát ösztönző „3D” 
kampánya vonatkozásában;

A reform finanszírozása
13. felhívja a tagállamokat, hogy hajtsanak végre reformokat a tagállami szociális rendszerek 

pénzügyi fenntarthatóságának biztosítása érdekében, a már megszerzett jogok, a kölcsönös 
támogatás és a generációk közötti szolidaritás sérelme nélkül, és figyelembe véve a 
változó társadalmat és munkaerőpiacot, a demográfiai változásokat, a globalizációt és a 

  
1 HL C 247. E, 2005.10.6., 88. o.
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technológiai fejlődést; kiemeli, hogy a legsikeresebb tagállamok némelyike már 
véghezvitt ilyen reformokat szociális rendszerük fenntarthatóságának és hatékonyságának 
megőrzése mellett;

14. tudatában van annak, hogy egyes tagállamokban a szociális rendszerek felé fizetett 
jelenlegi járulékok nem elegendőek egy olyan rendszer működtetéséhez, amely megfelel a 
polgárok elvárásainak; úgy véli, a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy alternatív 
megoldásokat találjanak az ilyen rendszerek finanszírozására, például a vállalatok által 
teremtett hozzáadott érték kiaknázásával, tiszteletben tartva ugyanakkor a szolidaritás 
elvét;

15. felhívja a tagállamokat, hogy hatékonyabban használják ki az olyan EU-forrásokat a 
nemzeti reformok társfinanszírozására, mint az európai strukturális alapok, ugyanakkor 
különösen tart attól, hogy megmutatkoznak majd az előterjesztett pénzügyi terv korlátai, 
és az nem lesz elegendő a már azonosított, kiemelt fontosságú reformok finanszírozására;

16. hangsúlyozza, hogy a felmerülő reformterveket a tagállamok költségvetési mozgásterével 
összefüggésben kell megvizsgálni, ugyanakkor jelzi, hogy az átdolgozott Stabilitási és 
Növekedési Paktum a korábbinál szélesebb körű lehetőségeket kínál a szociális 
beruházások terén;

Általános érdekű szolgáltatások és általános gazdasági érdekű szolgáltatások
17. emlékeztet arra, hogy az általános érdekű szolgáltatások és az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatások az európai szociális modell alapelemei, és alapvető fontosságúak a 
valamennyi polgárnak egyformán biztosított egészségügyi, oktatási, tömegközlekedési, 
víz- és energiaellátási szolgáltatás szempontjából; felhívja a Bizottságot, hogy a lehető 
legsürgősebben terjesszen elő keretirányelvre irányuló javaslatot e szolgáltatásokkal 
összefüggésben; kulcsfontosságúnak tartja, hogy a szociális rendszerek megújítása során 
tartsák tiszteletben az általános érdekű szolgáltatásokat és általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokat, mivel azok kiemelt szerepet játszanak nemcsak a polgárok 
életminőségének, hanem a vállalkozások hatékonyságnövelési képességének, valamint 
egészséges, képzett és alkalmazható munkaerőhöz való hozzáférésének javításában is;

18. hangsúlyozza, hogy szélesíteni kell az olyan szociális szolgáltatások skáláját, mint a 
gyermekgondozás és az idősek hosszú távú gondozása;

Szociális párbeszéd
19. emlékeztet arra, hogy a szociális párbeszéd a tagállamok hagyományainak alapvető eleme, 

hogy a szociális rendszer bárminemű sikeres reformjához szükség van az összes érintett, 
különösen a szociális partnerek és a civil társadalom bevonására, és felhív az európai 
szintű háromoldalú párbeszéd szerepének növelésére;

20. javasolja a vállalatok társadalmi felelőssége elvének alkalmazását a vállalatok 
mindennapi, helyi közösségi szerepvállalásának vizsgálata érdekében;

Emberi erőforrások
21. kitart amellett, hogy a Bizottság és a tagállamok működjenek együtt az emberi erőforrások 

fejlesztését és fenntartását célzó konkrét programok létrehozásában, mivel az a szociális 
rendszerek korszerűsítésének központi eleme; 



PR\599325HU.doc 7/13 PE 367.963v01-00

HU

22. kiemeli, hogy sürgető szükség van az idősebb munkavállalók folyamatos foglalkoztatását, 
illetve munkaerőpiacra való visszatérését előmozdító ösztönző fellépésre, valamint 
nagyobb rugalmasságra a nyugdíjtervek kiválasztása terén; felhívja a Bizottságot, hogy 
kövesse nyomon a társadalom elöregedésének a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára 
gyakorolt kedvezőtlen hatása következtében kialakuló problémák megoldására irányuló 
nemzeti erőfeszítéseket;

23. ajánlja, hogy azok a tagállamok, amelyek még nem tették meg, vegyék fontolóra a 
szociális biztonsági rendszer új, rugalmas formáinak bevezetését a munka és a családi élet 
összeegyeztethetőségének növelése, és a munkahelyváltoztatás megkönnyítése céljából;

24. elismeri a munkaerő rugalmasságát és a foglalkoztatás biztonságát nyújtó ún. „flexicurity” 
rendszer előnyeit, mivel az védi a munkavállalók képességét arra, hogy a szakmai 
tréningeknek és az élethosszig tartó tanulásnak köszönhetően fejlődő szakmai ismereteik 
révén munkahelyüket megtartsák, illetve új munkahelyet találjanak;

25. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőséget és a faji, vallási és nemi alapokon 
történő, valamint életkorhoz vagy fogyatékossághoz kapcsolódó hátrányos 
megkülönböztetéstől való mentesség elvét következetesen bele kell foglalni a szociális 
politikákba;

Szociális védelem
26. hangsúlyozza, hogy a szociális védelmi rendszereknek hatékonyan működve el kell érniük 

a szegénység és a társadalmi kirekesztés megelőzése és az ezek elleni küzdelem terén 
kitűzött célokat, különös tekintettel a szegénységcsapdák kiküszöbölésére;

27. úgy véli, hogy a foglalkoztatás a társadalmi integráció megvalósításának fontos eszköze; 
ezért olyan reformokra szólít fel, amelyek keretében az állam a közpénzek egy részét az 
aktív népesség arányának növelésére fordítja, és amelyek az inaktivitást előmozdító 
szegénységcsapdák felszámolása révén ösztönzik a munkavállalást;

28. elismeri, hogy az ún. „flexicurity” megközelítés, amely megfelelő szociális védelmi 
mechanizmusokat hoz létre és tart fenn, a rugalmasság nélkülözhetetlen előfeltétele;

29. széles körű vitát sürget az elfogadható szintű nyugdíjhoz való egyetemes jog kérdésében, 
amely az idősebb polgárokat megóvja a szegénységtől, és méltó életszínvonalat biztosít a 
számukra;

Külpolitikai dimenzió
30. újra megerősíti, hogy az EU csak akkor lesz képes sikerrel megvédeni érdekeit a 

nemzetközi színtéren, ha megőrzi gazdasági és társadalmi kohézióját;

31. hangsúlyozza, hogy az EU-nak minden kereskedelmi és fejlesztési tárgyalás és 
megállapodás során magabiztosan érvényesítenie kell a szolidaritást és a társadalmi 
igazságosságot mint hagyományos szociális értékeit;

32. felhívja az EU-t és tagállamait, hogy fogadjanak el politikai fellépéseket a jelentős 
gazdasági növekedésben lévő harmadik országok (Brazília, Oroszország, India és Kína) 
viszonylatában egy olyan fejlődési modell elérése érdekében, amely biztosítja az emberi 
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jogok, a demokrácia, a szabadság, a munkahelyi és környezeti normák, valamint a 
társadalmi igazságosság tiszteletben tartását; felhívja az EU-t, hogy segítse elő a 
gazdasági növekedés és a magas szintű szociális és környezeti normák közötti globális 
egyensúly kialakítását;

33. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Hogyan növelhető az EU polgárainak életszínvonala úgy, hogy az EU közben megőrizze 
világgazdasági versenyképességét? Hogyan integrálható a gazdasági, a foglalkoztatási és a 
szociális politika oly módon, hogy ez egyben fenntartható fejlődést és társadalmi kohéziót 
eredményezzen?  Hogyan biztosítható, hogy a növekedés előnyeiből mindenki részesüljön? 

Európai szociális modell
Az európai szociális modell mindenek előtt értékekről szól. Bármilyen európai szociális 
modellt vizsgálunk is, annak alapját mindig az egyenlőség, a szolidaritás és az újraelosztás 
értékei képezik, elemei között pedig megtaláljuk az oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz, 
valamint egy sor egyéb közszolgáltatáshoz való egyetemes és ingyenes – vagy olcsó –
hozzáférést mint állampolgári jogot, amelyek a sikeres modern gazdaság és az igazságos 
társadalom szegletkövei. Ez az egyik aspektus, amiben a mi európai modellünk különbözik az 
amerikai modelltől.

Az EU-t fejlett szociális politikák jellemzik (beleértve a szociális védelmet, az egészségügyet, 
az oktatást és a gondozási szolgáltatásokat), ami a társadalmi kohézió iránti erős 
elkötelezettséget tükrözi.

A szakértők 4-féle modellt különböztetnek meg (északi, angolszász, kontinentális és 
mediterrán), melyek között vannak különbségek (a védelem szintje és az egyéni 
kezdeményezéseknek szánt mozgástér terén) és közös vonások.

A 25 tagállam ugyanazokat az értékeket vallja, és egyformán célul tűzte ki a kiváló gazdasági 
teljesítmény, a versenyképesség és a társadalmi igazságosság egyidejű megvalósítását. E 
közös célkitűzéseket azonban különböző eszközökkel igyekeznek elérni. E nemzeti modellek 
hosszú és összetett történelmi folyamatok során alakultak ki.

A társelőadók azon az állásponton vannak, hogy fontos elismerni mind az értékek 
egységességét és a tagállamok rendszereinek különbözőségét.

Az európai szociális modell sikere
Az EU „folyamatban lévő projekt”. Határait és felelősségi köreit még nem határoztuk meg 
véglegesen. Lehet, hogy az EU demokratikus kormányzása felett folytatott vita és annak 
fejlesztése még több generáción keresztül folytatódik. Miközben az egyesült Európa 
megteremtésére irányuló kezdeményezés elsődleges célja annak megelőzése volt, hogy 
Európai országai között valaha is egy újabb háború robbanjon ki, a mögöttes szándék 
nyilvánvalóan az európai népek és a környező világ jólétére irányult.

A kudarcok, és a reformok szükségessége ellenére fontos hangsúlyozni az európai szociális 
modell sikerét. Világszerte elismert az általa biztosított magas életminőség. Az EU modellt 
más országok, régiók (közel-kelet) és szervezetek (Mercosul, Asean) a siker példájaként 
említik. 

Jóllehet az Unióban több mint 80 millió aktív életszakaszában lévő ember van munka nélkül, 
és több mint 70 millió férfit, nőt és gyermeket mai nap is veszélyeztet a szegénység, az EU 
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tagság nagyban előmozdította a tagállamok általános gyarapodását, valamint politikai, 
társadalmi és gazdasági stabilitását.

Kihívások
Egyértelműbb, mint valaha, hogy az EU létrehozása és továbbfejlesztése mögött húzódó 
érvrendszert újra kell definiálni, hogy az tükrözze a mai politikai, gazdasági és társadalmi 
valóságot. Ez különösen igaz akkor, amikor a technológiai forradalom megváltoztatja a 
munkát és a munka során kialakuló társadalmi kapcsolatokat, és Európa népességének 
fokozatos elöregedése kihívást jelent a világpiacon való élénk európai jelenlét fenntartása 
szempontjából.

Ami a demográfiai változásokat illeti, Európa számára máig ismeretlen problémákkal néz 
szembe. 2030-ban az EU-ban 18 millió fiatallal kevesebb lesz, mint ma, 2050-re pedig 60 
millióval lesz kisebb a népessége a mainál.

2005 és 2030 között 40 millióval nő a 65 év felettiek száma, elérve a népesség 52,3%-át, 
miközben a 15 és 64 év közöttiek száma 6,8%-kal csökken (- 21 millió fő).

Az inaktív személyek (fiatalok, idősek, és más eltartottak) és a munkaképes életkorúak aránya 
2005-től 2030-ig 49%-ról 66%-ra emelkedik.

Ezt a folyamatot két tényező idézi elő. 

Az első a várható élettartam emelkedése. 1960 óta a nők várható átlagos élettartama 60-ról 
65 évre, a férfiaké 64 évre emelkedett. Ebből következően 2050-re a 80 év felettiek száma 
180%-kal nő.

A második tényező a születési arány csökkenése. Európában az utóbbi évtizedekben 
jelentősen csökkent a népszaporulat. Miközben a népesség jelenlegi szintjének fenntartásához 
szükséges születési arány 2,1 gyermek/nő, 2003-ban az EU-ban az egy nőre eső születések 
száma átlagosan 1,48 volt. 

E fejlemények súlyos következményekkel járnak a gyarapodásra és a generációk közötti 
kapcsolatokra nézve.

További kihívást jelentenek az európai rendszernek a globalizáció és a technológiai 
forradalom különféle hatásai, ami könnyebbé és pénzügyi értelemben vonzóvá teszi a 
vállalatok számára a termelés áthelyezését olyan országokba, ahol alacsonyabbak a bérek, és 
amelyek esetleg kevésbé fejlettek a munka- és fogyasztóvédelem, valamint a 
környezetvédelem terén.

A globalizációnak köszönhetően egyes országokban a gazdasági növekedés aránya jelentősen 
nőtt, ami hozzájárul a szegénység globális szintű csökkentéséhez. 

Más országok számára ugyanakkor nehézséget jelentett ehhez az új helyzethez való 
alkalmazkodás, ami elmélyítette a polgárokban az irányvesztettség érzését, különösen azon 
tagállamokban, ahol nagyon magas a munkanélküliség aránya, vagy ahol a migráns 
munkavállalók és családjaik integrációja sem sikerült.
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Reform
A vázolt folyamatok miatt és egyéb okokból is az európai szociális modell reformja ma az 
egyik legfontosabb kérdés Európában.

A demográfiai változások (öregedés, csökkenő születési arány, növekvő várható élettartam), a 
technológiai fejlődés, a globalizáció, a feltörekvő új gazdaságok megjelenése, és az állami 
kiadásokra ezek miatt nehezedő nyomás szükségessé teszik a szociális rendszerek 
mihamarabbi reformját annak érdekében, hogy e jelenségek produktív szerepet játszhassanak 
gazdaságunkban.

E reform hatása széles körű: kihat a jogalkotásra, a költségvetésekre, az államigazgatásra, és 
az ipari kapcsolatokra.

Egyesek nézetével ellentétben, az EU szociális modellje nem a legfőbb probléma az EU-ban. 
A gondot inkább a gazdasági reformok végrehajtására való hajlandóság hiánya jelenti. Amíg 
az EU növekedése mindössze 1-2% körül folyik, nem sokat tehetünk, hisz a szociális ellátás 
romlása csaknem elkerülhetetlennek látszik. 

Az EU hozzájárulhat a szükséges reformhoz a belső piac további egységesítése révén, amely 
rendkívüli lehetőségeket rejt az EU polgárai számára, valamint a növekedés és gyarapodás 
szempontjából. A belső piacot meg kell erősíteni, mégpedig a befektetések és a pénzügyi 
tervek 2013-ig tartó jelentős növelése révén, ami elegendő a területi és társadalmi kohézió 
biztosításához mind a 25 tagállamban, a piacok további liberalizálása, és a személyek szabad 
mozgásának további előmozdítása révén, oly módon, hogy az ne növelje az árversenyt, és a 
transzeurópai hálózatok teljes kiépítése révén. 

Határozatok
A lisszaboni stratégia a sürgető, átfogó és integrált szociális és piaci reformok kérdésére 
igyekezett választ adni a kiválóság Európájának létrehozása érdekében, amely képes lenne 
kezelni e kihívásokat. Később, a 2001. decemberi laekeni nyilatkozat is egyértelműen 
elismerte az európai projekt újraindításának alapvető szükségességét az új globális 
környezethez való alkalmazkodás jegyében.

A szociális dimenzió mindkét határozat szerint alapvető feltétele annak, hogy a polgárok 
támogassák az európai projektet.

Miközben az alkotmányt 14 tagállamban ratifikálták, kettőben népszavazás útján elutasították. 
Sok vitát váltott ki a dokumentum franciaországi és hollandiai elutasítása, de az azért 
egyértelmű, hogy a Preambulum, vagyis az Unió célkitűzései, az I. részben kifejtett értékek és 
célok, valamint a II. részbe integrált Alapjogi Charta nagyjából tükrözi az európai polgárok 
európaiként való önmeghatározásának mélyen rejlő alapjait.

Ez a jövő európai szociális modelljéről szóló jelentéstervezet a fentiekben leírt feltételeket 
veszi kiindulási alapul, és felvázolja az európai szociális modellről alkotott elképzelést, 
valamint azt, hogyan fejleszthető ez az elképzelés a 21. század első éveiben annak a 
folyamatnak a részeként, amelynek keretében igyekszünk megfelelni az Európa jövőjével és a 
globális igazságossággal kapcsolatban az európaiakban megfogalmazódó elvárásoknak.
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A társelőadók hangsúlyozzák, hogy e reform szándéka szerint nem az európai modell 
eredményeiről való lemondásról szól, célja inkább az alapvető értékek megtartása az 
európai modell fenntarthatóságának biztosítása révén.

A modell fenntarthatósága egyrészt a növekedést és munkahelyteremtést célzó stratégia 
sikerétől, másrészt a modellt érintő reformoktól függ. A reform és a fenntarthatóság alapja a 
dinamikus, innovációra hangolt és üzletbarát környezet, amely tiszteletben tartja a munka és a 
családi élet közötti egyensúlyt, és elismeri az emberek biztonságra fenntartott igényét a 
gyorsan változó társadalmi környezetben. 

A fenntarthatóság problémája sokkal koncentráltabb a kontinentális és mediterrán 
rendszerekben, ami indokolttá teszi, hogy keressük a szociális biztonsági rendszerek 
finanszírozásának új módjait, mint amilyen a vállalatok által teremtett hozzáadott érték 
kiaknázása. 

Tudnunk kell, hogy Európa versenyképessége és szociális modellje nem ellentétes, hanem 
sokkal inkább egymástól függő kérdések. A korszerűsítési programot arra az elvre kell 
építeni, hogy a szociális politika, amennyiben jól van felépítve, a gazdasági növekedést és 
gyarapodást ösztönző tényező. A tagállamoknak ezért átfogó módon végre kell hajtani a 
lisszaboni stratégiát, amely egyben a reform felé vezető út is. Sürgősen meg kell tenni a 
szükséges lépéseket annak érdekében, hogy Európát versenyképesebbé tegyük, és 
megteremtsük a valóban tudásalapú társadalmat. 

Ebből a szempontból jelentős a „flexicurity” rendszer, amely egy olyan stratégiát rejt, amivel 
rugalmasabbá tehető a munkaerőpiac, korszerűsíthető a munkaszervezés és a 
munkakapcsolatok, ugyanakkor növelhető a munkavállalók biztonsága és szociális védelme, 
megteremthető a munka és a családi élet közötti egyensúly, biztosítható az átképzés és az 
élethosszig tartó tanulás.  Gondoskodni kell a munkaerőpiacon lévő, illetve az oda belépni 
nem tudó veszélyeztetett és hátrányos helyzetű csoportok szakirányú képzéséről és 
támogatásáról.

Ez megfelel a lisszaboni stratégiában a foglalkoztatás területén megjelölt három legfontosabb 
feladatnak, melyek az alábbiak:
- a munkavállalók alkalmazkodóképességének növelése;
- több ember munkaerőpiacra való belépésének ösztönzése, és
- a humántőkébe és az élethosszig tartó tanulásba való befektetések növelése.

Európának nem szabad feladnia nagyra törő szociálpolitikai célkitűzéseit, hanem teljes 
mértékben ki kell használnia a bennük rejlő potenciált a gazdasági teljesítmény és 
életminőség javítására.
- a szociális politikák hatékonyságának növelése,
- a szegénységcsapdák és egyéb munkától eltérítő tényezők felszámolása,
- befektetés az emberi erőforrások fejlesztésébe (oktatás, szakirányú képzés), fenntartásába 

(egészségügy) és aktiválásába (aktív munka-erőpiaci politika útján),
- annak biztosítása, hogy a szociális politikák finanszírozási módjai hozzájárulnak a 

foglalkoztatottsághoz és a növekedéshez, fenntartva a kölcsönös támogatás és a generációk 
közötti szolidaritás elvét.
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Központi fontosságú az oktatás, az egészségügy, a kompetenciák fejlesztése, az élethosszig 
tartó tanulás és a munkaerőpiachoz való hozzáférést akadályozó tényezők felszámolása. Az 
emberi erőforrások fejlesztése nemcsak a tudásalapú társadalom felépítése szempontjából 
létfontosságú, hanem a társadalmi integráció és a polgárok életminőségének javítása 
szempontjából is döntő. Az emberi erőforrásba és annak aktivizálásába való nagyobb 
befektetés ugyanakkor a munkaerő minőségi és mennyiségi javulását is magával hozza. Ez 
pedig elengedhetetlen a növekedéshez, hiszen az egyéni tudás és készségek növelik a 
termelékenységet, és a társadalom képességét új technológiák kifejlesztésére, és az azokhoz 
való alkalmazkodásra. A technológiai változások felgyorsulása és elterjedése sürgetőbbé teszi 
a polgárok ismereteinek naprakészen tartását az élethosszig tartó tanulás révén, ezáltal 
növelve esélyeiket arra, hogy kezelni tudják az egyre dominánsabban tudásalapú gazdaságok 
világpiaci versenyéből adódó kihívásokat.

Hasonlóan fontos, hogy az európai polgárok elfogadják a szociális rendszerek reformjának 
szükséges voltát, és támogassák azt. Az EU intézményei, a tagállamok és az állami szervek 
által folytatott nyilvánossági kampányoknak szerepet kell játszaniuk a tájékoztatásban, 
valamint a változásokról a szakszervezetekkel és a civil társadalom képviselőivel folytatott 
tárgyalásokban. Az európai szociális modell és annak előnyei tökéletes példát nyújtanak az 
EU polgárainak arra, hogy mit akar számukra nyújtani az EU. A munkahelyek, a gyarapodás 
és a társadalmi igazságosság fontos ügyek az európai polgárok számára.

Az EU jövőbeli szociális modelljének tükröződnie kell egy olyan rendszerben, amely az egyes 
tagállami rendszerek legsikeresebb aspektusainak szintézisére épül, miközben teret hagy a 
nemzeti preferenciák és feltételek számára.

Az Európai Unió szerepe és a tagállamok felelősségi körei
A szociális és foglalkoztatási politikák elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartoznak, ezért 
nem szabad alábecsülni az ő felelősségüket e területen. Az Európai Unió azonban fontos 
szerephez jut a nemzeti politikák pénzügyi támogatása terén, amelyhez felhasználhatja a 
strukturális alapokat, a lisszaboni folyamat keretében tett politikai koordinációs törekvéseket, 
a növekedést és munkahelyteremtést célzó integrált iránymutatásokat, valamint a szociális 
védelem és az oktatás területén alkalmazott nyílt koordinációs módszereket. Növelni kell a 
nemzeti parlamentek, valamint az Európai Parlament szerepét a nyílt koordinációs módszer 
végrehajtása terén.

Külpolitikai dimenzió
Az EU szociális modellje a béke motorja volt az EU-ban, és egyben példaértékű modell a 
világ szemében.  Az EU-nak ebben az összefüggésben fel kell vállalnia azt a feladatot, hogy 
segíti az újonnan feltörekvő országokban a gazdasági növekedés és a magas szintű szociális és 
környezeti normák közötti globális egyensúly kialakítását.


