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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos ateities socialinio modelio

(2005/2248(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos vertybės globalizuotame pasaulyje” 
(KOM(2005)0525,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai,

– atsižvelgdamas į Europos socialinę chartiją,

– atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento rezoliuciją Europos Vadovų 
Tarybos pozicijos finansinės perspektyvos ir tarpinstitucinio susitarimo 2007–2013 m. 
klausimais1,

– atsižvelgdamas į TDO konvencijas dėl Tarptautinių darbo ir aplinkos standartų,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gegužės mėn. Aukšto lygio grupės pranešimą dėl socialinės 
politikos ateities išsiplėtusioje Europos Sąjungoje,

– atsižvelgdamas į 2006–2010 m. socialinę darbotvarkę,

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl tvaraus socialinių politikų 
finansavimo Europos Sąjungoje (SEC(2005)1774)

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komiteto, Pramonės, išorės prekybos, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komiteto ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomones,

A. kadangi Europos socialinis modelis atspindi bendras vertybes, paremtas taikos, socialinio 
teisingumo, solidarumo, laisvės ir demokratijos išsaugojimu bei pagarba žmogaus teisėms,

B. kadangi per pastaruosius 60 metų šios bendros vertybės suteikė Europos Sąjungai 
galimybę sėkmingai tapti didesnės ekonominės gerovės ir socialinio teisingumo erdve,

C. kadangi, nors valstybėse narėse socialinės sistemos skiriasi ir jos skirtingai įgyvendino 
minėtas vertybes, valstybės narės paprastai siekia pusiausvyros tarp ekonomikos augimo ir 
socialinio solidarumo, kuri atsispindi Europos socialiniame modelyje kaip vertybių 
vieningumas skirtingose sistemose,

D. kadangi valstybės narės ir ES teikė prioritetą skatinti su Europos socialinių modeliu 

  
1 Priimti tekstai, .2006.01.18, P6_TA(2006)0010.
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susijusias vertybes, kurį atspindi Lisabonos strategijos, įtvirtinančios socialinę plėtrą kaip 
vieną iš tvarios plėtros ramsčių, tikslai,

E. kadangi ypač svarbu modernizuoti ir plėtoti Europos socialinį modelį, siekiant geriau 
kovoti su demografiniais pokyčiais ir globalizacijos iššūkiais bei geriau pritaikyti 
žmogiškuosius išteklius prie sparčios technologinės evoliucijos,

F. kadangi bet kokia Europos socialinio modelio reforma negali susilpninti jos esmę 
sudarančių vertybių,

G. kadangi didesnis ekonomikos augimas yra ypač svarbus Europos socialinių standartų 
tvarumui, o socialiniai standartai yra sudėtinė tvaraus augimo dalis,

H. kadangi tinkamai parengtos socialinės politikos turi būti laikomos ne kaštais, bet veiksniu, 
galinčiu teigiamai įtakoti ES ekonomikos augimą ir ne tik didinti produktyvumą bei 
konkurencingumą, tačiau taip pat kurti socialinę sanglaudą ir užtikrinti pagrindines teises, 
ir tokiu būdu tapti svarbiu veiksniu, užtikrinant socialinę taiką ir politinį stabilumą, be 
kurių nebūtų įmanoma ilgalaikė ekonomikos pažanga,

I. kadangi bendro intereso ir bendro ekonominio intereso paslaugos pirmą kartą buvo 
įtvirtintos Amsterdamo sutartyje kaip pagrindinis elementas valstybių narių socialinei ir 
teritorinei sanglaudai užtikrinti, paliekant teisę valstybėms narėms pačioms apibrėžti 
tokias paslaugas ir nuspręsti dėl jų finansavimo, ši pozicija buvo pakartota pasiūlytoje 
Sutartyje dėl Konstitucijos Europai, kuri aiškiau apibrėžė teisinį pagrindą Europos 
pamatiniams teisės aktams šioje srityje,

J. kadangi Europos socialinio modelio koncepciją atspindi Sutartis dėl Konstitucijos 
Europai, ir ji pagrįsta lygybės bei solidarumo principais,

K. kadangi ES gali daryti gerą arba blogą įtaką ekonomikoms kitose pasaulio dalyse, 
pasirinkdama prekybos būdus, t.y. prisiimdama tam tikrą vaidmenį PPO, taikydama tam 
tikras sąlygas is sudarydama sutartis su mažiau išsivysčiusiais regionais bei šalimis,

Europos socialinio modelio reforma
1. pabrėžia būtinybę išsaugoti bei plėtoti su Europos socialiniu modeliu susijusias vertybes –

lygybę, solidarumą ir galimybę visiems piliečiams naudotis viešosiomis paslaugomis, taip 
pat jau pasiektus aukštus socialinius standartus;

2. primena, kad tik sanglauda paremta Europos Sąjunga, ginanti bendras savo vertybes, yra 
pajėgi apginti savo interesus;

3. yra įsitikinęs, kad nėra kitų būdų, tik kuo skubiau reformuoti ekonomines ir socialines 
sistemas, nepajėgias kovoti su demografiniais pokyčiais, globalizacija ir IT revoliucija;

4. žino, kad ES piliečiai kai kuriose valstybėse narėse yra ypač susirūpinę dėl nedarbo ir 
potencialios socialinės apsaugos sistemų nesėkmės;

5. mano, kad ES įsipareigojimų Socialinei Europai atnaujinimas yra ypač svarbus sugrąžinti 



PR\599325LT.doc 5/12 PE 367.963v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

piliečių pasitikėjimą ES projektu, suteikiančiu darbo vietas, augimą ir gerovę;

6. žino, kad užimtumas ir socialinė politika iš esmės priklauso nacionalinei valstybių narių 
kompetencijai, tačiau pabrėžia būtinybę Europos Sąjungai sukurti ekonominį ir socialinį 
pagrindą, leisiantį valstybėms narėms nacionaliniu lygiu įgyvendinti reikalingas reformas, 
atsižvelgiant į vidaus ekonomines, socialines ir politines aplinkybes;

7. prašo Komisijos toliau imtis iniciatyvų vidaus rinkai įgyvendinti, kuri, ją pilnai 
įgyvendinus, skatintų ekonomikos augimą ir konkurencingumą, atsižvelgiant į būtinybę 
užtikrinti, kad nepablogėtų socialinės, vartotojų ir aplinkos sąlygos;

8. pakartoja raginimą valstybėms narėms visiškai įgyvendinti Lisabonos strategijos planą, 
kuris yra vienintelis tvarus būdas siekti ekonomikos augimo, didinti konkurencingumą ir 
kurti darbo vietas; ragina valstybes nares ypač siekti specifinių užimtumo, investicijų į 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, vaikų priežiūros ir visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi tikslų;

9. rekomenduoja valstybėms narėms gilinti bendradarbiavimą ir keistis pažangiąją patirtimi, 
remiantis atviru koordinavimo metodu, kuris yra veiksminga politikos formavimo 
priemonė užimtumo, socialinės apsaugos, socialinės atskirties, pensijų ir sveikatos 
priežiūros srityse;

10. ragina Komisiją demokratizuoti atvirą koordinavimo metodą, užtikrinant, kad ne tik 
Europos Parlamentas, bet ir nacionaliniai parlamentai galėtų imtis vaidmens apibrėžiant ir 
įgyvendinant valstybių narių vyriausybių tikslus;

11. pabrėžia būtinybę rengti viešas kampanijas, skirtas paaiškinti reformų tikslų pagrindą ir 
dėl jo pasitarti, kuriose aktyviai dalyvautų ES institucijos, nacionalinės vyriausybės, 
valstybės institucijos, socialiniai partneriai ir NVO;

12. pakartoja savo paramą 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento rezoliucijai dėl Sutarties 
dėl Konstitucijos Europai1 ir Komisijos „3D“ (dialogo, debatų ir demokratijos) 
kampanijai;

Reformos finansavimas
13. ragina valstybes nares imtis reformų siekiant užtikrinti finansinį nacionalinių socialinių 

sistemų tvarumą, nepakenkiant įgytoms teisėms, abipusei paramai ir kartų solidarumui, 
atsižvelgiant į besikeičiančią visuomenę ir darbo rinką, demografinius pokyčius, 
globalizaciją ir technologines naujoves; nurodo, kad labiausiai pasiturinčios valstybės 
narės jau įgyvendino šias reformas, išlaikydamos tvarumą ir savo socialinių sistemų 
veiksmingumą;

14. žino, kad kai kuriose valstybėse narėse dabartiniai įnašai į socialinę sistemą gali būti 
nepakankami, kad atitiktų piliečių lūkesčius; mano, kad valstybės narės turi rasti ir 
apsvarstyti alternatyvius būdus finansuoti tas sistemas, pvz., pajungiant įmonių kuriamą 
pridėtinę vertę ir gerbiant solidarumo principą;

  
1 OL C 247 E, 2005.06.10, p. 88.
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15. ragina valstybes nares efektyviau panaudoti ES lėšas, pvz., Europos struktūrinius fondus, 
nacionalinėms reformoms bendrai finansuoti, bet yra ypač susirūpinęs dėl to, kad 
Finansinė perspektyva pasirodys esanti ribota ir bus nepakankama finansuoti jau įvardytas 
prioritetines reformas;

16. pabrėžia, kad visas reformas reikia svarstyti atsižvelgiant į valstybių narių biudžetų 
lankstumo galimybes, bet teigia, kad reformuotas Stabilumo ir augimo paktas teikia 
anksčiau neegzistavusias galimybes socialinėms investicijoms;

Bendro intereso paslaugos ir bendro ekonominio intereso paslaugos
17. primena, kad bendro intereso paslaugos (BIP) ir bendro ekonominio intereso paslaugos 

(BEIP) yra pagrindinis Europos socialinio modelio elementas ir yra svarbios visuotinai -
visiems piliečiams užtikrinant sveikatos apsaugą, švietimą, viešąjį transportą, vandens ir 
energijos tiekimą; ragina Komisiją skubiai pateikti pasiūlymą dėl pagrindų direktyvos dėl 
šių paslaugų; mano, jog ypač svarbu, kad reformuojant mūsų socialines sistemas, BIP ir 
BEIP būtų teikiama esminė reikšmė ne tik dėl to, kad jos gerina piliečių gyvenimo 
kokybę, bet ir todėl, kad jos didina verslo pajėgumus dirbti efektyviai ir teikia sveiką ir 
išsilavinusią darbo jėgą;

18. pabrėžia poreikį didinti socialinių paslaugų, pvz., vaikų priežiūros ir ilgalaikės 
pagyvenusių žmonių priežiūros, sritį;

Socialinis dialogas
19. primena, kad socialinis dialogas yra pagrindinis valstybių narių tradicijų elementas, kad 

bet kuri sėkminga socialinių sistemų reforma turi įtraukti visus suinteresuotus subjektus, 
ypač socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę, ir kviečia didesnį vaidmenį suteikti 
trišaliam dialogue Europos lygmeniu;

20. siekiant įvertinti įmonių įnašą į kasdieninį bendruomenių, kuriose jos veikia, gyvenimą, 
rekomenduoja taikyti įmonių socialinės atsakomybės koncepciją;

Žmogiškieji ištekliai
21. reikalauja Komisijos ir valstybių narių bendradarbiauti kuriant konkrečias programas, 

sutelktas į vystymąsi ir saugančias žmogiškuosius išteklius kaip pagrindinį socialinių 
sistemų modernizavimo elementą;

22. nurodo skubų poreikį imtis teigiamų veiksmų skatinti pagyvenusio amžiaus darbuotojus 
likti darbo rinkoje arba į ją sugrįžti, didesnio lankstumo poreikį renkantis pensijų planus; 
ragina Komisiją stebėti nacionalines pastangas kovoti su demografinio senėjimo poveikiu 
pensijų tvarumui;

23. siekiant skatinti darbo ir gyvenimo pusiausvyrą ir palengvinti perėjimą iš vieno darbo į 
kitą, rekomenduoja valstybėms narėms, kurios to dar nepadarė, apsvarstyti naujas 
socialinio saugumo lankstumo formas;
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24. pripažįsta „lanksčios socialinės apsaugos“ sistemos privalumus saugant darbuotojų 
pajėgumą išlaikyti darbo vietas ir rasti naujas gerinant profesinius sugebėjimus mokymų ir 
visą gyvenimą trunkančio mokymosi pagalba;

25. primena, kad lyčių lygybė ir nediskriminavimo rasės, religijos, lyties, amžiaus ar negalios 
pagrindu principas turi būti sistemingai įtraukiami į visą socialinę politiką;

Socialinė apsauga
26. pabrėžia, kad socialinės apsaugos sistemos turi veiksmingai siekti užkirsti kelią skurdui, 

socialinei atskirčiai ir su jais kovoti, ypatingą dėmesį skiriant skurdo spąstų šalinimui;

27. mano, kad užimtumas yra svarbus veiksnys siekiant socialinės integracijos; todėl ragina 
daryti reformas, kurios nukreiptų valstybės lėšas į aktyvumo didinimą ir suteiktų paskatas 
dirbti, pašalindamos skurdo spąstus, skatinančius neaktyvumą;

28. pripažįsta, kad lanksčios socialinės apsaugos metodas, tinkamų socialinės apsaugos 
priemonių sukūrimas ir išlaikymas yra būtinos lankstumo sąlygos;

29. ragina surengti plačias diskusijas dėl visų asmenų teisės į priimtino lygio pensijas, 
apsaugančios pagyvenusius piliečius nuo skurdo ir leidžiančius jiems turėti padorų 
gyvenimo lygį;

Išorinė dimensija
30. dar kartą tvirtai teigia, kad ES galės sėkmingai ginti savo interesus tarptautiniu lygmeniu 

tik tuomet, jei išsaugos ekonominę ir socialinę sanglaudą;

31. pabrėžia, kad ES turi tvirtai propaguoti savo socialines vertybes – solidarumą ir socialinį 
teisingumą – visose derybose ir susitarimuose dėl prekybos ir vystymosi;

32. kviečia ES ir valstybes nares imtis politinių veiksmų trečiųjų šalių, kurių ekonominis 
augimas didelis, atžvilgiu (Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos) siekiant vystymosi 
modelio, kuriuo būtų laikomasi žmogaus teisių, demokratijos, laisvės, darbo ir 
aplinkosaugos standartų ir socialinio teisingumo; ragina ES padėti rasti pasaulinę 
ekonominio augimo ir aukštų socialinių ir aplinkosaugos standartų pusiausvyrą;

o

o        o

33. Paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Kaip toliau kelti ES piliečių gyvenimo lygį išliekant konkurencingiems pasaulio 
ekonomikoje? Kaip integruoti ekonominę, užimtumo ir socialinę politiką taip, kad būtų 
pasiektas tvarus vystymasis ir socialinė sanglauda?  Kaip užtikrinti, kad visi naudotųsi 
ekonominio augimo teikiama nauda?

Europos socialinis modelis
Europos socialinis modelis yra visų pirma vertybių klausimas. Kokią Europos socialinę 
sistemą betyrinėtume, susiduriame su jos pagrindu - bendromis lygybės ir solidarumo 
vertybėmis ir perskirstymu, visuotinai prieinamu nemokamu arba pigiu mokslu ir sveikatos 
apsauga ir daugeliu kitų viešųjų paslaugų, kurios yra piliečio teisė ir esminis elementas 
siekiant sukurti sėkmingos modernios ekonomikos ir sąžiningos visuomenės pagrindą. Būtent 
šiuo aspektu Europos modelis, pvz., skiriasi nuo JAV modelio.

ES turi labai išvystytas socialinės politikos priemones (įskaitant socialinę apsaugą, sveikatos, 
švietimo ir priežiūros paslaugas), kurios rodo, jog socialinė sanglauda labai vertinama.

Akademikai išskiria 4 modelius (Šiaurės, anglosaksų, žemyninį, Viduržemio jūros regiono, 
kurie skiriasi (skiriasi apsaugos lygis, erdvė individualioms iniciatyvoms), bet ir turi bendrų 
bruožų.

Visos 25 valstybės narės turi tas pačias vertybes ir tą patį tikslą suderinti ekonominius 
rezultatus, konkurencingumą su socialiniu teisingumu. Jos tiems patiems tikslams pasiekti 
naudoja skirtingas priemones. Šie nacionaliniai modeliai yra ilgų ir sudėtingų istorinių 
procesų rezultatas.

Jūsų pranešėjai laikosi nuomonės, kad svarbu pripažinti ir vertybių vienovę, ir valstybių 
narių sistemų skirtingumą.

Europos socialinio modelio sėkmė
ES yra nuolatinio darbo rezultatas. Dėl jos ribų ir atsakomybės sričių dar galutinai nesusitarta; 
diskusijos apie jos demokratinį valdymą ir jo plėtojimą tikriausiai tęsis kartų kartas. Nors 
impulsas sukurti Jungtinę Europą kilo siekiant atimti iš Europos valstybių galimybę kada nors 
vėl kariauti viena su kita, pagrindinis rūpestis, žinoma, buvo Europos tautų ir kitų pasaulio 
šalių gerovė.

Nepaisant nesėkmių ir reformos poreikio, svarbu pabrėžti Europos socialinio modelio 
sėkmę. Visame pasaulyje žinoma, kad jis suteikia aukštą gyvenimo kokybę. ES modelį kitos 
šalys, regionai (Vidurio Rytai) ir organizacijos (Mercosur, Asean) laiko sėkmės pavyzdžiu.

Nors daugiau kaip 80 milijonų darbingo amžiaus žmonių neturi darbo ir daugiau nei 70 
milijonų vyrų, moterų ir vaikų vis dar gyvena skurdo pavojuje, narystė ES smarkiai padidino 
bendrą valstybių narių klestėjimą ir politinį, socialinį ir ekonominį stabilumą.
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Sunkumai
Labiau negu bet kada anksčiau pripažįstama, kad netgi ES sukūrimo ir vystymosi pagrindo 
sąlygas reikia performuluoti taip, kad jos atspindėtų šiandienos politines, ekonomines ir 
socialines realijas. Tai ypač svarbu tuomet, kai technologinė revoliucija pertvarko darbą ir jo 
lemiamus socialinius santykius ir kai laipsniškas Europos gyventojų senėjimas yra kliūtis 
išlaikyti energingą Europos poziciją pasaulio arenoje.

Demografinės evoliucijos požiūriu Europa dabar patiria niekada anksčiau nepasitaikiusias 
problemas. 2030 m. ES bus 18 milijonų jaunų žmonių mažiau nei šiandien, 2050 m. bus 60 
milijonų gyventojų mažiau nei šiandien.

2005-2030 m. virš 65 m. amžiaus asmenų skaičius išaugs iki 52,3 proc. gyventojų (padidės 40 
milijonų), o 15-64 m. amžiaus asmenų grupė sumažės 6,8 proc. (21 milijonu).

Neaktyvių asmenų (jaunų, senų ir kitų priklausomų asmenų) ir darbingo amžiaus asmenų 
santykis padidės nuo 49 proc. 2005 m. iki 66 proc. 2030 m.

Šią tendenciją kelia du veiksniai.

Pirmasis yra vidutinės gyvenimo trukmės padidėjimas. Nuo 1960 m. vidutinė gyvenimo 
trukmė nuo 60 metų padidėjo 5 metais moterims ir 4 metais vyrams. Dėl to vyresnių nei 80 
metų asmenų skaičius iki 2050 m. padidės 180 proc.

Antrasis veiksnys yra mažėjantis gimstamumas. Vaisingumo lygis Europoje pastaraisiais 
dešimtmečiais labai mažėjo. Minimalus reikalingas išlaikyti esamą gyventojų skaičių 
gimstamumo lygis yra 2,1 vaiko vienai moteriai, o 2003 m. moterys ES vidutiniškai turėjo 
1,48 vaiko.

Šios tendencijos turi dideles pasekmes klestėjimui ir kartų santykiams.

Kiti Europos sistemos sunkumai yra įvairūs globalizacijos ir technologinės revoliucijos 
aspektai, kurių dėka įmonėms tampa lengviau ir finansiškai patraukliau persikelti į mažų 
atlyginimų šalis, kurios gali būti mažiau išsivysčiusios darbuotojų, vartotojų ir aplinkos 
apsaugos požiūriu.

Dėl globalizacijos kai kurių šalių ekonominis augimas buvo stebėtinas, ir tai padėjo mažinti 
skurdą visame pasaulyje.

Tačiau kai kurios kitos šalys patyrė sunkumų prisitaikydamos prie naujųjų realijų, ir tai 
pagilino piliečių nežinomybės jausmą, ypač tose valstybėse narėse, kuriose labai didelis 
nedarbas, ir tose, kuriose nepavyko integruoti migrantų darbuotojų ir jų šeimų.

Reforma
Dėl šių ir daugelio kitų priežasčių dėl Europos socialinio modelio šiandien daugiausia 
diskutuojama.
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Demografiniai pokyčiai (gyventojų senėjimas, mažėjantis gimstamumas, didesnė gyvenimo 
trukmė), technologinės tendencijos, globalizacija, naujų pramonės ekonomikų atsiradimas ir 
didėjantis valstybės išlaidų poreikis reikalauja skubios socialinių sistemų reformos siekiant 
užtikrinti, kad jos visuomenėje atliktų produktyvų vaidmenį.

Šios būtinos reformos sritis plati: ji daro poveikį teisės aktams, biudžetui, valstybės 
administravimui ir pramonės santykiams.

Priešingai negu kai kurie teigia, ES socialinis modelis nėra pagrindinė ES problema.
Problema yra didelis abejingumo lygis, pastebimas darant reformas. Kol ES ekonominis 
augimas yra 1 ar 2 proc., neypatingai daug galima nuveikti, o socialinių išmokų praradimas 
beveik neišvengiamas.

ES gali padėti vykdyti reikiamas reformas toliau integruodama vidaus rinką, sukuriančią ES 
piliečiams dideles galimybes ir prielaidas ekonominiam augimui ir klestėjimui. Reikia 
pagyvinti vidaus rinką smarkiai didinant investicijas ir Finansines perpektyvas iki 2013 m., to 
pakanka siekiant užtikrinti teritorinę ir socialinę sanglaudą visose dvidešimt penkiose 
valstybėse narėse; toliau liberalizuojant rinkas ir laisvą žmonių judėjimą taip, kad nebūtų 
konkuruojama kainomis; užbaigiant kurti transeuropinius tinklus.

Sprendimai
Lisabonos strategija buvo siekiama spręsti išsamių ir integruotų socialinių ir rinkos reformų 
poreikio klausimą siekiant sukurti Žinių Europą, kuri galėtų susidoroti su šiais sunkumais.
Vėliau, 2001 m. gruodžio mėn. Lakeno deklaracijoje taip pat buvo aiškiai pripažinta būtinybė 
pertvarkyti Europą pagal naują pasaulinę tvarką.

Abiejuose sprendimuose socialinis Europos aspektas laikomas būtinu, kad piliečiai remtų 
Europos Sąjungos projektą.

Nors Konstituciją ratifikavo 14 valstybių narių, dvi ją referendume atmetė. Daug buvo 
diskutuojama apie jos atmetimo priežastis Prancūzijoje ir Olandijoje, bet aišku, kad 
preambulė, kurioje nustatomi Sąjungos siekiai, I dalis, kurioje nustatomos vertybės ir tikslai, 
bei II dalyje įtvirtinta Pagrindinių teisių chartija didele dalimi atspindi, jog piliečiai tvirtai 
laiko savo europiečiais.

Šiame pranešimo projekte dėl Europos ateities socialinio modelio pradedama nuo minėtų 
realijų ir apibrėžiama Europos socialinio modelio koncepcija bei tai, kaip įgyvendinti šią 
koncepciją ankstyvais 21 amžiaus metais siekiant to, ko mes, europiečiai, norime savo 
žemynui ir pasauliniam teisingumui.

Pranešėjai pabrėžia, kad šia reforma neturėtų būti atsisakoma Europos modelio pasiekimų, 
o išlaikomos pagrindinės vertybės užtikrinant Europos modelio tvarumą.

Modelio tvarumas priklauso ir nuo ekonominio augimo ir užimtumo strategijų sėkmės, ir nuo 
paties modelio reformų. Reformos ir tvarumo pagrindas yra dinamiška, į naujoves orientuota 
ir verslui palanki aplinka, kurioje išlaikoma darbo ir gyvenimo pusiausvyra ir pripažįstamas 
žmonių saugumo greitai besikeičiančioje visuomenėje poreikis.
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Tvarumo problema kur kas aktualesnė žemyninei ir Viduržemio jūros regiono sistemoms, ir 
dėl to būtina ieškoti naujų būdų finansuoti socialinio saugumo sistemas, pvz., įmonių 
sukuriama pridėtine verte.

Turėtume nepamiršti, kad Europos konkurencingumas ir socialinis modelis nėra priešingybės, 
o priklauso vienas nuo kito. Modernizavimo darbotvarkė turi būti grindžiama principu, kad 
socialinė politika, jei tinkamai sukurta, yra produktyvus ekonominio augimo ir klestėjimo 
veiksnys. Todėl valstybės narės turi nuosekliai įgyvendinti Lisabonos strategiją, kuri yra 
reformos gairės. Reikia skubiai imtis reikiamų veiksmų padaryti Europą konkurencingesnę ir 
sukurti tikrą žinių visuomenę.

Šiuo atžvilgiu svarbi „lanksčios socialinės apsaugos“ koncepcija: tai yra strategija, skirta 
sukurti daugiau lankstumo darbo rinkoje, modernizuoti darbo organizavimą ir darbo 
santykius, kartu nepamirštant darbuotojų saugumo ir socialinės apsaugos, darbo ir gyvenimo 
pusiausvyros, permokymo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi.  Reikia numatyti, kad būtų 
atnaujinami pažeidžiamų ir socialiai nuskriaustų grupių, arba esančių darbo rinkoje, arba 
turinčių sunkumų į ją patekti, įgūdžiai ir joms teikiama pagalba.

Tai atitinka tris pagrindinius Lisabonos strategijos iššūkius užimtumo srityje:
- darbuotojų sugebėjimo prisitaikyti didinimą;
- didesnio žmonių skaičiaus skatinimą įeiti į darbo rinką; ir
- didesnes investicijas į žmogiškąjį kapitalą ir visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

Europa neturėtų atsisakyti savo ambicingų socialinės politikos priemonių, o visiškai išnaudoti 
galimą jų poveikį ekonominiams rezultatams ir gyvenimo kokybei.
- didinti socialinės politikos priemonių efektyvumą, 
- pašalinti skurdo spąstus ir kitus dirbti neskatinančius veiksnius,
- investuoti į žmogiškųjų išteklių vystymą (mokymą, profesinį mokymą), tvarumą (sveikatą) 

ir aktyvinimą (aktyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis),
- užtikrinti, kad socialinės politikos priemonių finansavimas padėtų didinti užimtumą ir 

ekonominį augimą, išlaikydamas abipusės paramos ir kartų solidarumo principą.

Patys svarbiausi yra švietimas, sveikata, įgūdžių didinimas, visą gyvenimą trunkantis 
mokymasis ir kliūčių patekti į darbo rinką pašalinimas. Siekiant sukurti žiniomis grindžiamą 
visuomenę, žmogiškųjų pajėgumų vystymas yra ne tik gyvybiškai svarbus, bet ir pagrindinis 
socialinės integracijos ir visų piliečių gyvenimo kokybės didinimo elementas. Didesnės 
investicijos į žmogiškuosius pajėgumus ir jų aktyvinimas taip pat didina darbo jėgos kiekį ir 
kokybę. Tai turi esminę reikšmę ekonominiam augimui, kadangi individualios žinios ir 
įgūdžiai didina produktyvumą ir visuomenės sugebėjimą vystytis ir prisitaikyti prie naujų 
technologijų. Šis technologinių pokyčių spartinimas ir skleidimas reikalauja skubiai imtis 
atnaujinti visų piliečių įgūdžius mokantis visą gyvenimą ir taip didinti žmonių galimybes 
įveikti pasaulinės konkurencijos, kurią sudaro vis labiau žiniomis grindžiamos ekonomikos 
valstybės, keliamus sunkumus.

Ne mažiau svarbu, kad šį socialinių sistemų reformų poreikį suprastų ir remtų Europos 
piliečiai. ES institucijų, valstybių narių ir valstybės institucijų viešomis kampanijomis turėtų 
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būti teikiama informacija ir deramasi dėl pokyčių su profesinėmis sąjungomis ir pilietinės 
visuomenės atstovais. Europos socialinis modelis ir jo teikiama nauda yra puikus pavyzdys 
ES piliečiams suvokti, kaip ES turi daryti įtaką jų gyvenimui. ES piliečiams rūpi darbo vietos, 
augimas, klestėjimas ir socialinis teisingumas.

Europos ateities socialinis modelis turi atsispindėti sistemoje, kuri būtų sintezė to, kas yra 
geriausia kiekvienoje nacionalinėje sistemoje, paliekant erdvės nacionaliniams prioritetams ir 
sąlygoms.

Europos Sąjungos vaidmuo ir valstybių narių kompetencija
Socialinės ir užimtumo politikos priemonės yra visų pirma valstybių narių kompetencijos 
sritis, ir jų atsakomybei šioje srityje turėtų būti teikiamas deramas vaidmuo. Tačiau Europos 
Sąjungos vaidmuo yra svarbus finansiškai remiant nacionalinės politikos priemones iš 
struktūrinių fondų, koordinuojant politikos priemones pagal Lisabonos procesą, Integruotomis 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairėmis bei atvirais socialinės apsaugos ir 
švietimo koordinavimo metodais. Įgyvendinant Atvirą koordinavimo metodą, turi būti 
stiprinamas nacionalinių parlamentų bei Europos Parlamento vaidmuo.

Išorinė dimensija
ES socialinis modelis visuomet buvo ES taikos variklis ir tuo pačiu pavyzdys pasauliui.  Čia 
ES turi prisiimti įsipareigojimą padėti naujoms kylančios ekonomikos šalims surasti visuotinę 
ekonominio augimo ir aukštų socialinių ir aplinkosaugos standartų pusiausvyrą.


