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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een Europees sociaal model voor de toekomst
(2005/2248(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie over Europese waarden in een geglobaliseerde 
wereld (COM(2005)0525),

– gelet op het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa,

– gezien het Europees Sociaal Handvest,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 januari 2006 over het standpunt van de Europese 
Raad over de financiële vooruitzichten en de herziening van het Interinstitutioneel Akkoord 
2007-20131,

– gezien de IAO-conventies inzake internationale arbeids- en milieunormen,

– gezien het rapport van de groep op hoog niveau over de toekomst van het sociaal beleid in 
een uitgebreide Europese Unie van mei 2004,

– gezien de sociale agenda 2006-2010,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie over duurzame financiering van 
het sociaal beleid in de Europese Unie (SEC(2005)1774),

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de standpunten 
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, de Commissie industrie, 
onderzoek en energie en de Commissie internationale handel,

A. overwegende dat het Europees sociaal model gemeenschappelijke waarden, gebaseerd op het 
behoud van vrede, sociale rechtvaardigheid, solidariteit, vrijheid en democratie en 
eerbiediging van de mensenrechten, weerspiegelt,

B. overwegende dat de EU de laatste 60 jaar door deze gemeenschappelijke waarden een gebied
met grotere economische welvaart en sociale rechtvaardigheid is kunnen worden,

C. overwegende dat de lidstaten, hoewel ze verschillende sociale stelsels hebben en ze deze 
waarden op andere manieren hebben toegepast, gewoonlijk naar een evenwicht tussen 
economische groei en sociale solidariteit streven en dat dit in het Europees sociaal model als 
een eenheid van waarden met een verscheidenheid aan systemen wordt weerspiegeld,

D. overwegende dat de lidstaten en de EU aan het behoud van de waarden verbonden aan het 
Europees sociaal model voorrang hebben gegeven, zoals blijkt uit de doelstellingen van de 
Lissabonstrategie waarin sociale ontwikkeling als een van de pijlers van duurzame 

  
1 Aangenomen teksten, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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ontwikkeling wordt genoemd,

E. overwegende dat het Europees sociaal model duidelijk aan modernisering en verbetering toe 
is om de demografische veranderingen beter te kunnen opvangen, de uitdagingen van de 
globalisering aan te kunnen en ervoor te zorgen dat het personeel beter op de snelle 
technologische evolutie kan inspelen,

F. overwegende dat geen enkele hervorming van het Europees sociaal model afbreuk mag doen 
aan de waarden die er de essentie van vormen,

G. overwegende dat grotere economische groei absoluut noodzakelijk is voor de houdbaarheid
van de Europese sociale normen en dat sociale normen inherent zijn aan duurzame groei,

H. overwegende dat sociaal beleid, wanneer het goed is uitgedacht, niet als een kost kan worden 
beschouwd, maar als een factor die de economische groei van de EU positief kan 
beïnvloeden, niet alleen omdat het de productiviteit en het concurrentievermogen verhoogt, 
maar ook omdat het sociale samenhang creëert en de toegang tot grondrechten garandeert en 
op die manier sterk bijdraagt tot het garanderen van sociale vrede en politieke stabiliteit, twee
onontbeerlijke voorwaarden voor duurzame economische vooruitgang,

I. overwegende dat diensten van algemeen belang en diensten van algemeen economisch 
belang in het Verdrag van Amsterdam voor het eerst expliciet zijn erkend als kernelementen 
van de manier waarop de lidstaten sociale en territoriale samenhang garanderen en als 
gebieden waarop de lidstaten het recht op definiëring en financiering behielden, en dat dit 
standpunt is versterkt in het Grondwettelijk Verdrag, dat een duidelijkere wettelijke basis 
voor de Europese kaderwetgeving terzake bood,

J. overwegende dat het concept van het Europees sociaal model in het Grondwettelijk Verdrag 
wordt weerspiegeld en door de beginselen van gelijkheid en solidariteit wordt ondersteund,

K. overwegende dat de EU de economieën in tal van andere delen van de wereld positief of 
negatief kan beïnvloeden door de manier waarop we handel drijven, zowel door onze rol in 
de WTO als door de voorwaarden die we stellen en de akkoorden die we met minder 
ontwikkelde regio’s en landen afsluiten,

Hervorming van het Europees sociaal model
1. benadrukt de noodzaak om de waarden verbonden aan het Europees sociaal model –

gelijkheid, solidariteit en herverdeling met toegang voor alle burgers tot openbare 
dienstverlening – en de hoge, reeds bereikte sociale normen te behouden en te verbeteren;

2. herinnert er met nadruk aan dat alleen een EU gebaseerd op samenhang die haar 
gemeenschappelijke waarden verdedigt, sterk genoeg kan zijn om haar belangen te 
verdedigen;

3. is ervan overtuigd dat we niet om een dringende hervorming van de economische en sociale 
stelsels heen kunnen, daar waar ze niet meer tegen de uitdagingen van de demografische 
veranderingen, de globalisering en de IT-revolutie opgewassen zijn;

4. is er zich van bewust dat EU-burgers in sommige lidstaten bijzonder bezorgd zijn over de 
werkloosheid en over een mogelijk falen van de socialezekerheidsstelsels;
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5. acht de noodzaak om het engagement van de EU voor een sociaal Europa te vernieuwen van 
het allergrootste belang om het vertrouwen van de burgers in het Europees project, dat 
tewerkstelling, groei en voorspoed creëert, te herstellen;

6. is er zich ten volle van bewust dat sociaal en werkgelegenheidsbeleid grotendeels onder
nationale bevoegdheid blijven vallen, maar benadrukt dat de EU een economisch en sociaal 
kader moet creëren waarin de lidstaten de nodige hervormingen op nationaal niveau kunnen 
doorvoeren, afhankelijk van hun eigen economische, sociale en politieke situatie;

7. vraagt de Commissie initiatieven te blijven ontplooien voor de volledige verwezenlijking van 
de interne markt, die na voltooiing, economische groei en een betere concurrentiepositie zal 
creëren, aangezien een race naar de bodem op het vlak van sociale, consumenten- of 
milieubescherming absoluut moet worden vermeden;

8. herhaalt de oproep aan de lidstaten om het stappenplan van de Lissabon-strategie volledig uit 
te voeren dat als enige duurzame weg wordt beschouwd om economische groei te realiseren, 
het concurrentievermogen te vergroten en tewerkstelling te creëren; dringt er bij de lidstaten 
op aan dat ze, in het bijzonder, de specifieke doelen bereiken die op het vlak van 
werkgelegenheid, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, kinderopvang en levenslang 
leren zijn vastgelegd; 

9. raadt de lidstaten aan hun samenwerking en uitwisseling van beste werkwijzen uit te diepen 
via een verbeterde open coördinatiemethode, die een efficiënt instrument voor
beleidsvorming op het vlak van tewerkstelling, sociale bescherming, sociale uitsluiting, 
pensioenen en gezondheidszorg is;

10. dringt er bij de Commissie op aan de open coördinatiemethode democratischer te maken en 
er daarbij voor te zorgen dat niet alleen het Europees Parlement maar ook de nationale 
parlementen een volwaardige rol kunnen spelen bij het bepalen en realiseren van 
doelstellingen door de regeringen van de lidstaten;

11. benadrukt het belang van publieke campagnes om de basis van de hervormingsdoelstellingen 
waarin de Europese instellingen, nationale regeringen, overheidsinstanties, sociale partners 
en NGO’s een actieve rol moeten spelen, uit te leggen;

12. herhaalt zijn steun voor zijn resolutie van 12 januari 2005 over het Verdrag tot vaststelling 
van een Grondwet voor Europa1 en de '3D'-campagne van dialoog, debat en democratie van 
de Commissie;

Financiering van de hervorming
13. spoort de lidstaten aan hervormingen door te voeren om de financiële houdbaarheid van de 

nationale sociale stelsels te kunnen garanderen zonder aan de verworven rechten, de 
wederzijdse steun en de solidariteit tussen de generaties te raken, gezien de veranderingen in 
de samenleving en op de arbeidsmarkt, de demografische veranderingen, de globalisering en 
de technologische vooruitgang; wijst erop dat sommige van de meest succesvolle lidstaten 
reeds dergelijke hervormingen hebben doorgevoerd en daarbij de houdbaarheid en 
doeltreffendheid van hun sociale stelsels hebben behouden;

  
1 PB C 247 E van 6.10.2005, blz. 88.
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14. is er zich van bewust dat in sommige lidstaten de huidige bijdragen tot het sociaal stelsel
mogelijk ontoereikend zijn om de verwachtingen van de burgers in te lossen; vindt dat de 
lidstaten moeten nadenken over alternatieve manieren om deze stelsels te financieren, 
bijvoorbeeld via een heffing op de toegevoegde waarde die bedrijven genereren, met 
eerbiediging van het solidariteitsbeginsel;

15. spoort de lidstaten aan om EU-fondsen, zoals de Europese structuurfondsen, op een meer 
doeltreffende manier te gebruiken om nationale hervormingen te helpen financieren, maar 
maakt zich vooral zorgen dat de voorgestelde financiële vooruitzichten hun beperkingen 
zullen tonen en ontoereikend zullen zijn om de reeds geïdentificeerde prioritaire 
hervormingen te financieren;

16. benadrukt dat voor alle hervormingen met de budgettaire manoeuvreerruimte van de lidstaten 
rekening moet worden gehouden, maar stelt dat het hervormde Groei- en Stabiliteitspact 
kansen voor sociale investeringen biedt die er vroeger niet waren;

Diensten van algemeen belang en diensten van algemeen economisch belang
17. herinnert eraan dat diensten van algemeen belang (DAB) en diensten van algemeen 

economisch belang (DAEB) een essentieel onderdeel van het Europees sociaal model
vormen en voor de levering van gezondheidszorg, onderwijs, openbaar vervoer, water en 
energie aan alle burgers van cruciaal belang zijn; dringt er bij de Commissie op aan dringend 
een kaderrichtlijn over deze diensten voor te stellen; vindt het noodzakelijk dat de DAB en 
DAEB bij de hervorming van onze sociale stelsels behouden blijven omdat ze de 
levenskwaliteit van de burgers aanzienlijk helpen verbeteren en bovendien ook de bedrijven 
efficiënter laten werken en hun toegang tot gezond, goed opgeleid en flexibel personeel 
verbetert;

18. wijst met nadruk op de noodzaak om de reikwijdte van sociale diensten, zoals kinderopvang 
en langdurige verzorging van bejaarden, te vergroten;

Sociale dialoog
19. herinnert eraan dat sociale dialoog een onmisbaar element in de traditie van de lidstaten is, 

dat betrokkenheid van alle belanghebbenden, in het bijzonder de sociale partners en de 
civiele samenleving, voor een geslaagde hervorming van de sociale stelsels onontbeerlijk is 
en pleit voor een grotere rol van trialoog op Europees niveau;

20. raadt aan het concept van sociale verantwoordelijkheid van bedrijven toe te passen om de 
interventies van bedrijven in het dagelijkse leven van de gemeenschappen waarin ze actief 
zijn, te beoordelen;

Human resources
21. staat erop dat de Commissie en de lidstaten samenwerken om concrete programma’s uit te 

werken met de nadruk op de ontwikkeling en het behoud van human resources als centraal 
element in de modernisering van de sociale stelsels;

22. wijst met nadruk op de dringende nood aan positieve actie om oudere werknemers aan de 
slag te houden of opnieuw aan de slag te doen gaan en op de nood aan meer flexibiliteit bij 
de keuze van pensioenplannen; dringt er bij de Commissie op aan nationale inspanningen op 
te volgen die de invloed van de vergrijzing op de houdbaarheid van de pensioenen
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aanpakken;

23. raadt de lidstaten aan die toe nu toe nog geen nieuwe vormen van flexibiliteit in de sociale 
zekerheid hebben overwogen om een beter evenwicht tussen werk en vrije tijd te promoten 
en de overgang tussen banen te vereenvoudigen, daar nu werk van te maken;

24. erkent de voordelen van het 'flexicurity' systeem bij het vrijwaren van het potentieel van 
werknemers om een baan te behouden/te bemachtigen door hun sociale vaardigheden via 
vakopleidingen en levenslang leren te verbeteren;

25. herinnert eraan dat gendergelijkheid en het beginsel van niet-discriminatie op grond van ras, 
geloof, geslacht, leeftijd of handicap systematisch in elk sociaal beleid moet worden 
opgenomen;

Sociale bescherming
26. benadrukt dat sociale beschermingssystemen efficiënt moeten zijn in het bereiken van hun 

doelstellingen, met name het voorkomen en bestrijden van armoede en sociale uitsluiting, 
met bijzondere nadruk op het wegwerken van armoedestrikken;

27. beschouwt tewerkstelling als een belangrijke factor in het voorkomen van sociale uitsluiting;
pleit daarom voor hervormingen waarbij overheidsgeld wordt besteed aan maatregelen die de 
activiteitsgraad verhogen en tot werken aansporen door armoedestrikken weg te werken, die 
tot inactiviteit aanzetten;

28. erkent dat, in de 'flexicurity' benadering, de creatie en het behoud van goede sociale 
beschermingsmechanismen een onmisbare voorwaarde voor flexibiliteit is;

29. roept op tot een breed debat over het recht van iedereen op een aanvaardbaar pensioen dat 
oudere burgers uit de armoede houdt en hun een degelijke levensstandaard biedt;

Externe dimensie
30. stelt nogmaals dat alleen als de Europese Unie haar economische en sociale samenhang

behoudt, ze haar belangen op internationaal niveau met succes kan verdedigen;

31. benadrukt dat de EU haar sociale waarden van solidariteit en sociale rechtvaardigheid met 
vertrouwen in alle onderhandelingen en akkoorden over handel en ontwikkeling moet 
promoten;

32. dringt er bij de Europese Unie en de lidstaten op aan politieke acties te ondernemen ten 
aanzien van derde landen met een sterke economische groei (Brazilië, Rusland, India en 
China) om een ontwikkelingsmodel te bereiken dat de eerbiediging van de mensenrechten, 
democratie, vrijheid, arbeids- en milieunormen en sociale rechtvaardigheid garandeert; dringt 
er bij de Europese Unie op aan een wereldwijd evenwicht tussen economische groei en hoge 
sociale en milieunormen te helpen vinden;

o

o        o

33. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Hoe kunnen we de levensstandaard van de Europese burgers blijven verbeteren en tegelijk onze 
concurrentiepositie in de wereldeconomie behouden? Hoe kunnen we het economisch, sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid integreren op een manier die voor duurzame ontwikkeling en sociale 
samenhang zorgt? Hoe kunnen we garanderen dat iedereen een graantje meepikt van de 
voordelen van de groei?

Europees sociaal model
Het Europees sociaal model is in de allereerste plaats een kwestie van waarden. Welk Europees
sociaal stelsel we ook bekijken, altijd zijn de gemeenschappelijke waarden van gelijkheid, 
solidariteit en herverdeling fundamenteel, met algemene, gratis of goedkope toegang tot 
onderwijs en gezondheidszorg en een brede waaier van andere openbare diensten als een recht
voor alle burgers en als essentiële voorwaarde om de grondslag voor een succesvolle moderne 
economie en eerlijke samenleving te leggen. Het is precies op dit vlak dat ons Europees model 
zich van andere modellen, zoals het Amerikaanse, onderscheidt.

Sociaal beleid (onder andere sociale bescherming, gezondheidszorg, onderwijs en 
zorgvoorzieningen) is binnen de Europese Unie sterk ontwikkeld en weerspiegelt het grote 
belang dat aan sociale samenhang wordt gehecht.

Academici onderscheiden vier verschillende modellen (Scandinavisch, Angelsaksisch, 
continentaal, mediterraan) die verschillen (beschermingsniveau, ruimte voor individuele 
initiatieven), maar ook gemeenschappelijke punten vertonen.

Alle 25 lidstaten delen dezelfde waarden en dezelfde doelstelling om economische prestaties, 
concurrentievermogen en sociale rechtvaardigheid te combineren. Ze gebruiken verschillende 
instrumenten om dezelfde doelen te bereiken. Deze nationale modellen zijn het resultaat van 
jarenlange, complexe historische processen.

De mederapporteurs zijn van mening dat het belangrijk is zowel de eenheid van waarden als de 
verscheidenheid van stelsels van de lidstaten te erkennen.

Succes van het Europees sociaal model
De Europese Unie is "onder constructie". Over haar grenzen en verantwoordelijkheden moet nog 
een definitief akkoord worden bereikt; het debat over en de ontwikkeling van haar democratisch 
bestuur zal mogelijk nog generaties lang duren. Hoewel men met de creatie van een verenigd 
Europa wilde voorkomen dat de Europese staten ooit nog een oorlog tegen elkaar zouden 
beginnen, ging de onderliggende bezorgdheid uiteraard uit naar het welzijn van de Europese 
volkeren en de ruimere wereld.

Het is belangrijk om, ondanks de mislukkingen en de nood aan hervorming, het succes van het
Europees sociaal model te benadrukken. Het heeft wereldwijd de reputatie een hoge 
levenskwaliteit te bieden. Het EU-model wordt door andere landen, regio’s (Midden-Oosten) en
organisaties (Mercosul, Asean) als voorbeeld van succes gezien. 

Hoewel in onze Unie meer dan 80 miljoen mensen in de werkende leeftijd werkloos zijn en meer 
dan 70 miljoen mannen, vrouwen en kinderen gevaar lopen in de armoede te belanden, is de 
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algemene welvaart en politieke, sociale en economische stabiliteit van de lidstaten dankzij hun 
lidmaatschap van de Europese Unie in belangrijke mate toegenomen.

Uitdagingen
Er wordt meer dan ooit erkend dat de beweegreden voor de creatie en ontwikkeling van de EU 
moet worden geherformuleerd in bewoordingen die de huidige politieke, economische en sociale 
realiteit weerspiegelen. Dit is vooral het geval in omstandigheden waarin de technologische 
revolutie het werk en de daaruit voortvloeiende sociale betrekkingen herstructureert en waarin de 
geleidelijke vergrijzing van Europa’s bevolking een uitdaging vormt om Europa’s aanwezigheid 
op het wereldtoneel levendig te houden.

Op het vlak van de demografische evolutie wordt Europa momenteel geconfronteerd met 
problemen die het vroeger nooit heeft gekend. In 2030 zal de EU 18 miljoen minder jonge 
mensen tellen dan nu; in 2050 zullen er 60 miljoen minder inwoners zijn dan nu.

Tussen 2005 en 2030 zal het aantal 65-plussers stijgen tot 52,3 % van de bevolking (+40 
miljoen), terwijl de groep mensen tussen 15 en 64 jaar met 6,8 % zal afnemen (- 21 miljoen).

De verhouding tussen de inactieve (jongeren, bejaarden en andere personen die van een uitkering 
afhankelijk zijn) en de actieve bevolking zal stijgen van 49 % in 2005 tot 66 % in 2030.

Deze evolutie is het gevolg van twee factoren. 

De eerste factor is de langere levensverwachting. Sinds 1960 is de gemiddelde 
levensverwachting van 60 jaar voor vrouwen met 5 jaar en voor mannen met 4 jaar toegenomen.
Daardoor zal tegen 2050 het aantal 80-plussers met 180 % toenemen.

De tweede factor is het dalende geboortecijfer. De laatste decennia zijn de 
vruchtbaarheidscijfers in Europa gevoelig gedaald. Hoewel het geboortecijfer dat minimaal 
vereist is om de bevolking op haar huidige peil te houden, 2,1 kinderen per vrouw bedraagt, 
hadden vrouwen in de EU in 2003 gemiddeld 1,48 kinderen. 

Deze ontwikkelingen hebben een immense invloed op de welvaart en op de betrekkingen tussen 
de generaties.

Andere uitdagingen voor het Europese stelsel zijn de diverse facetten van de globalisering en de 
technologische revolutie, waardoor het voor bedrijven gemakkelijker en financieel aantrekkelijk 
wordt hun activiteiten naar lagelonenlanden te verplaatsen, waar de arbeids-, consumenten- en 
milieubescherming niet altijd even ver staat als in Europa.

Door de globalisering vertonen sommige landen een interessante economische groei die de
armoede op wereldschaal helpt terugdringen. 

Sommige andere landen kunnen zich echter moeilijk aan deze nieuwe realiteit aanpassen, 
waardoor het gevoel van desoriëntatie van de burgers is toegenomen, vooral in die lidstaten waar 
de werkloosheidscijfers heel hoog zijn en waar de integratie van migrantenwerkers en hun 
families is mislukt.

Hervorming
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Om deze en vele andere redenen is de hervorming van het Europees sociaal model momenteel 
het hoofdonderwerp van debat in Europa.

Door de demografische veranderingen (vergrijzing, dalende geboortecijfers, langere
levensverwachting), de technologische vooruitgang, de globalisering, de opkomst van nieuwe 
industriële economieën en de daaruit voortvloeiende druk op de overheidsuitgaven moeten de 
sociale stelsels dringend worden hervormd zodat ze in onze economie een productieve rol 
kunnen spelen. 

De reikwijdte van deze broodnodige hervorming is heel ruim: ze heeft een impact op de 
wetgeving, op begrotingen, op de openbare administratie en op de industriële betrekkingen.

In tegenstelling tot het standpunt van sommigen is het Europees sociaal model niet het 
belangrijkste probleem van de EU, maar wel de grote tegenzin om economische hervormingen
door te voeren. Zolang de EU circa 1 % of 2 % blijft groeien, kan er niet veel worden gedaan, 
wat haast onvermijdelijk tot het verlies van sociale voordelen zal leiden. 

De EU kan tot de nodige hervormingen bijdragen via een verdere integratie van de interne markt, 
die enorme mogelijkheden voor de burgers van de EU en voor groei en welvaart biedt. De 
interne markt moet opnieuw worden versterkt door voldoende grote investeringen en financiële 
vooruitzichten tot 2013 te voorzien om de territoriale en sociale samenhang in de vijfentwintig 
lidstaten te garanderen, door de markten en het vrije personenverkeer verder vrij te maken op een 
manier die niet tot een ‘race naar de bodem’ bijdraagt, en door de Trans-Europese netwerken af 
te werken. 

Beslissingen

De Lissabon-strategie wilde de nood aan veelomvattende en geïntegreerde sociale en 
markthervormingen aanpakken om een Europa van uitmuntendheid te creëren dat deze 
uitdagingen zou aankunnen. Later in december 2001 is ook in de Verklaring van Laken de 
dringende noodzaak aan een "herlancering" van Europa in het kader van de nieuwe wereldorde
erkend.

In beide beslissingen wordt de sociale dimensie van Europa als de basis voor steun van de EU-
burgers voor het Europese project beschouwd.

Hoewel de Grondwet in 14 lidstaten is geratificeerd, is ze in twee landen in een referendum
verworpen. Er is veel gesproken over de redenen voor haar verwerping in Frankrijk en 
Nederland, maar het is duidelijk dat de inleiding, waarin de ambities voor de Unie worden 
uiteengezet, de waarden en doelstellingen in Deel I en het Handvest van de Grondrechten in Deel
II, de diepgewortelde zin voor zelfomschrijving als Europeanen van de burgers in grote mate 
weerspiegelen.

Dit ontwerpverslag over het Europees sociaal model voor de toekomst beschouwt de 
bovenstaande context als vertrekpunt en schetst het concept van het Europees sociaal model, en 
hoe we het concept aan het begin van de 21e eeuw naar voren kunnen schuiven als onderdeel van 
het proces om de ambities van de Europeanen voor ons continent en voor wereldwijde 
rechtvaardigheid te realiseren.
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De mederapporteurs benadrukken dat deze hervorming niet over het tenietdoen van de 
verwezenlijkingen van het Europees model mag gaan, maar wel over het behoud van de 
fundamentele waarden door de houdbaarheid van het Europese model veilig te stellen.

De houdbaarheid van het model hangt zowel af van het succes van de strategie voor groei en 
tewerkstelling als van de hervormingen van het model zelf. De basis voor de hervormingen en de 
houdbaarheid is een dynamische, innovatiegerichte en bedrijfsvriendelijke omgeving die het 
evenwicht tussen werk en vrije tijd eerbiedigt en de nood aan zekerheid van mensen in een 
snelevoluerende samenleving erkent. 

Het probleem van de houdbaarheid is veel sterker geconcentreerd in de continentale en 
mediterrane stelsels. Dit rechtvaardigt de noodzaak om nieuwe financieringsmethodes voor de 
socialezekerheidsstelsels te bekijken, bijvoorbeeld een heffing op de toegevoegde waarde die 
bedrijven genereren. 

We mogen niet vergeten dat het concurrentievermogen en het Europees sociaal model geen 
tegenpolen zijn, maar eerder van elkaar afhankelijk zijn. Het moderniseringsproces moet op het 
beginsel steunen dat sociaal beleid, indien het goed is uitgedacht, een productieve factor voor 
economische groei en welvaart is. Daarom moeten de lidstaten de Lissabon-strategie, die het 
routeplan voor de hervorming vormt, volledig ten uitvoer leggen. De nodige stappen moeten 
dringend worden ondernomen om de concurrentiepositie van Europa te verstevigen en een echte 
kennismaatschappij te creëren. 

In dit opzicht is het "flexicurity" concept van groot belang: het betekent een strategie voor meer 
flexibiliteit op de arbeidsmarkt, een modernisering van de arbeidsorganisatie en de 
arbeidsbetrekkingen gecombineerd met veiligheid en sociale bescherming voor werknemers, 
evenwicht tussen werk en vrije tijd, omscholing en levenslang leren. Er moeten maatregelen 
worden genomen om kwetsbare en achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt of groepen die 
moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt, verder op te leiden en bij te staan. 

Dit komt overeen met de drie belangrijkste uitdagingen van de Lissabon-strategie op het vlak 
van werkgelegenheid:
- de aanpasbaarheid van werknemers vergroten;
- meer mensen aansporen om de arbeidsmarkt te betreden en
- meer investeren in menselijk kapitaal en levenslang leren.

Europa mag zijn ambitieuze sociale beleid niet laten varen, maar moet de mogelijke bijdrage 
ervan tot economische prestaties en levenskwaliteit ten volle benutten.
- de doeltreffendheid van het sociaal beleid vergroten;
- armoedestrikken en andere werkontmoedigende factoren wegwerken;
- investeren in ontwikkeling (onderwijs, beroepsopleiding), behoud (gezondheid) en human 

resources activeren (via actieve arbeidsmarktmaatregelen);
- garanderen dat de modaliteiten van de financiering van het sociaal beleid tot tewerkstelling en 

groei bijdragen terwijl het beginsel van wederzijdse steun en solidariteit tussen de generaties 
behouden blijft.

Onderwijs speelt een centrale rol; gezondheid, verbetering van de vaardigheden, levenslang leren 
en het wegwerken van hinderpalen voor toegang tot de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van het 
menselijk vermogen is niet alleen cruciaal voor de uitbouw van een kennismaatschappij, maar is 
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ook een sleutelelement in sociale integratie en in het verbeteren van de levenskwaliteit van alle 
burgers. Meer investeringen in het menselijk vermogen en zijn activering zorgen ook voor een 
toename van de kwaliteit en de kwantiteit van de beroepsbevolking. Dit is onontbeerlijk voor 
groei aangezien individuele kennis en vaardigheden de productiviteit verhogen en het vermogen 
van een samenleving om nieuwe technologieën te ontwikkelen en erop in te spelen. Door de 
snelle evolutie en verspreiding van technologische vooruitgang is de nood nog dringender 
geworden om de vaardigheden van alle burgers via levenslang leren up-to-date te houden en zo 
hun kansen om de uitdagingen van de wereldwijde concurrentie van alsmaar meer op kennis 
gebaseerde economieën te verhogen.

Het is eveneens belangrijk dat de Europese burgers deze nood aan hervorming van de sociale 
stelsels begrijpen en ondersteunen. Openbare campagnes door de Europese instellingen, de 
lidstaten, de overheidsinstanties zouden een rol moeten spelen in de informatieverstrekking en in 
de onderhandelingen over veranderingen met de vakbonden en de vertegenwoordigers van de 
civiele samenleving. Het Europees sociaal model en zijn voordelen zijn voor de burgers van de 
EU een perfect voorbeeld van hoe de EU bij hun leven betrokken is. Tewerkstelling, groei, 
welvaart en sociale rechtvaardigheid zijn belangrijk voor de Europese burgers.

Het Europees sociaal model voor de toekomst moet worden weerspiegeld in een stelsel waarin
de beste elementen uit alle nationale stelsels worden samengebracht en waarin ook ruimte is voor 
nationale voorkeuren en omstandigheden.

Rol van de Europese Unie tegenover de bevoegdheden van de lidstaten

Sociaal en werkgelegenheidsbeleid vallen grotendeels onder de bevoegdheid van de lidstaten en 
hun verantwoordelijkheid op dit vlak mag niet worden onderschat. De Europese Unie heeft 
echter een belangrijke rol te spelen in de financiële ondersteuning van het nationale beleid in de 
diverse lidstaten via het structuurfonds, maar ook via beleidscoördinatie in het kader van het 
Lissabon-proces, de geïntegreerde richtlijnen voor groei en tewerkstelling en de open
coördinatiemethodes inzake sociale bescherming en onderwijs. De rol van de nationale
parlementen in de tenuitvoerlegging van de open coördinatiemethode en de rol van het Europees 
Parlement moeten worden verruimd.

Externe dimensie
Het Europees sociaal model is altijd het vredesinstrument binnen de EU en tegelijk een 
voorbeeld voor de hele wereld geweest. In deze context moet de EU de taak op zich nemen om 
nieuwe opkomende landen te helpen om een globaal evenwicht tussen economische groei en
hoge sociale en milieunormen te vinden. 


