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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przyszłego europejskiego modelu socjalnego
(2005/2248 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie europejskich wartości w zglobalizowanym 
świecie (COM(2005)0525),

– uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy,

– uwzględniając Europejską Kartę Społeczną,

– uwzględniając rezolucję z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie stanowiska Rady 
Europejskiej w sprawie perspektywy finansowej i odnowienia porozumienia 
instytucjonalnego na lata 2007-20131,

– uwzględniając konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące
międzynarodowych standardów w zakresie pracy i środowiska,

– uwzględniając sprawozdanie grupy wysokiego szczebla w sprawie przyszłości polityki 
społecznej w rozszerzonej Unii Europejskiej z maja 2004 r.,

– uwzględniając Agendę Społeczną na lata 2006-2010,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji w sprawie trwałego finansowania polityk 
społecznych w Unii Europejskiej (SEC(2005)1774),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii oraz Komisji Handlu Międzynarodowego,

A. mając na uwadze, że europejski model socjalny odzwierciedla zbiór wspólnych wartości, 
opartych na zachowaniu pokoju, sprawiedliwości społecznej, solidarności, wolności i 
demokracji oraz poszanowaniu praw człowieka,

B. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich 60 lat ten zbiór wspólnych wartości umożliwił UE 
przekształcenie się w obszar większego dobrobytu gospodarczego i sprawiedliwości 
społecznej,

C. mając na uwadze, że chociaż państwa członkowskie mają różne systemy socjalne 
i wdrażają swoje wartości w różny sposób, powszechnie dążą do osiągnięcia równowagi 
między wzrostem gospodarczym i solidarnością społeczną, co znajduje odzwierciedlenie 
w europejskim modelu socjalnym, stanowiącym jedność wartości przy różnorodności 
systemów,

  
1 Teksty przyjęte, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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D. mając na uwadze, że państwa członkowskie i UE dają pierwszeństwo ochronie wartości 
związanych z europejskim modelem socjalnym, co znalazło swoje potwierdzenie w celach 
Strategii Lizbońskiej, która czyni rozwój społeczny jednym z filarów trwałego rozwoju,

E. mając na uwadze, że istnieje wyraźna potrzeba unowocześnienia i rozszerzenia 
europejskiego modelu socjalnego, aby mógł on lepiej sprostać zmianom demograficznym, 
wyzwaniom globalizacji oraz zwiększyć zdolność dostosowywania się zasobów ludzkich 
do szybkiej ewolucji technologicznej,

F. mając na uwadze, że żadne reformy europejskiego modelu socjalnego nie mogą osłabić 
wartości stanowiących jego podstawę,

G. mając na uwadze, że wyższy wzrost gospodarczy ma pierwszorzędne znaczenie dla 
trwałości europejskich standardów społecznych, a standardy społeczne są nieodłącznie 
związane z trwałym rozwojem,

H. mając na uwadze, że odpowiednio zaprojektowane polityki społeczne nie mogą być 
traktowane jako koszt, ale jako czynnik mogący pozytywnie wpływać na wzrost 
gospodarczy w UE, nie tylko poprzez zwiększanie produktywności i konkurencyjności, 
ale także poprzez tworzenie spójności społecznej i zapewnianie dostępu do praw 
podstawowych, stając się w ten sposób ważnym czynnikiem zapewnienia spokoju 
społecznego i stabilności społecznej, bez których nie nastąpi trwały postęp gospodarczy,

I. mając na uwadze, że usługi użyteczności publicznej i usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym zostały po raz pierwszy uznane wyraźnie w Traktacie 
Amsterdamskim za podstawowe elementy zapewnienia przez państwa członkowskie 
spójności społecznej i terytorialnej oraz za dziedziny, w odniesieniu do których państwa 
członkowskie zachowały prawo definiowania i finansowania, a stanowisko to zostało 
jeszcze wzmocnione w proponowanym Traktacie Konstytucyjnym, co zapewniło bardziej 
przejrzystą podstawę prawną dla europejskiego prawodawstwa ramowego w tym 
obszarze,

J. mając na uwadze, że koncepcja europejskiego modelu socjalnego znalazła swoje 
odzwierciedlenie w Traktacie Konstytucyjnym, a jej fundament stanowią zasady równości 
i solidarności,

K. mając na uwadze, że UE, dzięki temu, w jaki sposób prowadzi wymianę handlową, ma 
możność wywierania dobrego lub złego wpływu na gospodarki w wielu innych częściach 
świata, zarówno w kontekście swojej roli w WTO, jak i stosowanych warunków oraz 
umów zawieranych z regionami i krajami słabiej rozwiniętymi,

Reforma europejskiego modelu socjalnego

1. podkreśla konieczność ochrony i popierania wartości kojarzonych z europejskim modelem 
socjalnym – równości, solidarności i redystrybucji przy dostępie wszystkich obywateli do 
świadczeń socjalnych – oraz już osiągniętych wysokich standardów społecznych;

2. przypomina z naciskiem, że jedynie UE oparta na spójności i broniąca swoich wspólnych 
wartości może być dostatecznie silna, aby bronić swoich interesów;
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3. wyraża przekonanie, że nie ma innego wyboru poza szybkim zreformowaniem systemów 
gospodarczych i społecznych, które nie mogą sprostać wyzwaniom związanym ze 
zmianami demograficznymi, globalizacją i rewolucją informatyczną;

4. ma świadomość, że obywatele UE w niektórych państwach członkowskich są szczególnie 
zaniepokojeni bezrobociem i ewentualnym załamaniem się systemów zabezpieczenia 
społecznego;

5. uważa, że potrzeba odnowienia zobowiązań UE dotyczących „społecznej Europy” ma 
kluczowe znaczenie dla przywrócenia zaufania obywateli do projektu UE, który zapewnia 
miejsca pracy, wzrost i dobrobyt;

6. ma pełną świadomość, że zatrudnienie i polityka społeczna pozostają w dużym stopniu w 
gestii władz krajowych, ale podkreśla, że istnieje potrzeba stworzenia przez UE ram
gospodarczych i społecznych umożliwiających państwom członkowskim wdrożenie 
reform koniecznych na szczeblu krajowym, zgodnie z ich własną sytuacją gospodarczą, 
społeczną i polityczną;

7. zwraca się do Komisji o podjęcie - przy uwzględnieniu konieczności zagwarantowania, iż 
nie nastąpi załamanie sytuacji społecznej, dotyczącej konsumentów i środowiska 
naturalnego - dalszych inicjatyw umożliwiających pełne wdrożenie rynku wewnętrznego, 
którego pełne utworzenie spowoduje wzrost gospodarczy i konkurencyjność;

8. ponownie apeluje do państw członkowskich, aby w pełni wdrożyły mapę drogową 
Strategii Lizbońskiej, która jest uważana za jedyny trwały sposób osiągnięcia wzrostu 
gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy; wzywa państwa 
członkowskie do realizacji konkretnych celów, w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia, badań naukowych i rozwoju, opieki nad dziećmi i kształcenia ustawicznego;

9. zaleca państwom członkowskim pogłębienie współpracy i wymianę najlepszych wzorców
dzięki udoskonalonej otwartej metodzie koordynacji, która stanowi skuteczny instrument 
prowadzenia polityki w dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, wykluczenia 
społecznego, emerytur oraz opieki zdrowotnej;

10. apeluje do Komisji o zdemokratyzowanie otwartej metody koordynacji i dopilnowanie, 
aby nie tylko Parlament Europejski, ale także parlamenty krajowe odgrywały pełną rolę w 
ustalaniu i realizacji celów przez rządy państw członkowskich;

11. podkreśla znaczenie inicjowania publicznych kampanii wyjaśniających i uzgadniających 
podstawy celów reform, w których unijne instytucje, rządy krajowe, władze publiczne, 
partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe mają do odegrania czynną rolę;

12. potwierdza swoje poparcie dla rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 stycznia 
2005 r. w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy1 oraz dla 
organizowanej przez Komisję kampanii „3D” – dialogu, debaty i demokracji;

Finansowanie reformy

  
1 Dz.U. C 247 E, 6.10.2005, str. 88.
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13. wzywa państwa członkowskie do podjęcia reform w celu zagwarantowania finansowej 
trwałości krajowych systemów społecznych, bez szkody dla nabytych praw, wzajemnego 
wsparcia i solidarności międzypokoleniowej, z uwzględnieniem kontekstu zmieniającego 
się społeczeństwa i rynku pracy, zmian demograficznych, globalizacji i rozwoju 
technologii; podkreśla, że niektóre z odnoszących największe sukcesy państw 
członkowskich już przeprowadziły takie reformy, zachowując jednocześnie trwałość 
i skuteczność swoich systemów społecznych;

14. ma świadomość, że wkład niektórych państw członkowskich w system społeczny może 
nie spełniać oczekiwań obywateli; uważa, że państwa członkowskie powinny 
zastanowić się nad znalezieniem alternatywnych sposobów finansowania tych systemów, 
takich jak wykorzystanie wartości dodanej wytwarzanej przez firmy przy jednoczesnym 
poszanowaniu zasady solidarności;

15. wzywa państwa członkowskie do skuteczniejszego wykorzystania unijnych funduszy, 
takich jak Europejskie Fundusze Strukturalne, do współfinansowania krajowych reform, 
ale wyraża szczególne obawy, że proponowana perspektywa finansowa ujawni swoje 
ograniczenia i będzie niewystarczająca do sfinansowania wskazanych już reform
priorytetowych;

16. podkreśla, że wszelkie reformy należy rozważać w kontekście budżetowego pola 
manewru państw członkowskich, ale sugeruje, aby zreformowany Pakt Stabilności 
i Wzrostu oferował wcześniej możliwości inwestycji socjalnych, które nie były wcześniej 
dostępne;

Usługi użyteczności publicznej i usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

17. przypomina, że usługi użyteczności publicznej i usługi świadczone w ogólnym interesie
gospodarczym stanowią istotny element europejskiego modelu socjalnego i stanowią 
podstawę powszechnego zapewnienia ochrony zdrowia, edukacji, transportu publicznego, 
zaopatrzenia w wodę i energię wszystkich obywateli; wzywa Komisję do niezwłocznego
przedstawienia projektu dyrektywy ramowej w sprawie tych usług; uważa za sprawę 
zasadniczą poszanowanie usług użyteczności publicznej i usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym w trakcie reformowania naszych systemów socjalnych ze względu 
na ich kluczową rolę nie tylko w zapewnieniu lepszej jakości życia obywateli, ale także 
w zwiększeniu skuteczności działania firm i ich dostępu do zdrowej i wykształconej, 
elastycznej siły roboczej;

18. podkreśla potrzebę poszerzenia zakresu usług socjalnych, jak opieka nad dziećmi 
i długotrwała opieka nad osobami starszymi;

Dialog społeczny

19. przypomina, że dialog społeczny stanowi zasadniczy element tradycji państw 
członkowskich, że we wszelkie udane reformy systemów społecznych powinny być 
zaangażowane wszystkie zainteresowane strony, w szczególności partnerzy społeczni 
i społeczeństwo obywatelskie oraz wzywa do zwiekszenia roli trójstronnej debaty na 
szczeblu europejskim;
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20. zaleca zastosowanie pojęcia odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw do oceny 
interwencji firm w codzienne życie społeczności, w których działają;

Zasoby ludzkie

21. nalega, aby Komisja i państwa członkowskie współpracowały w tworzeniu konkretnych 
programów skoncentrowanych na rozwoju i wspieraniu zasobów ludzkich jako 
stanowiących kluczowy element modernizacji systemów społecznych;

22. podkreśla pilną potrzebę pozytywnych działań zachęcających starszych pracowników do 
pozostania na rynku pracy lub powrotu na ten rynek oraz potrzebę większej elastyczności 
w wyborze systemów emerytalnych i rentowych; wzywa Komisję do monitorowania 
działań krajowych dotyczących wpływu starzenia się populacji na trwałość emerytur;

23. zaleca, aby te państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, rozważyły nowe 
formy elastyczności ubezpieczeń społecznych w celu promowania godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego oraz ułatwiania zmiany pracy;

24. uznaje zalety systemu „elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia” w ochronie 
zdolności pracowników do utrzymania/znajdowania pracy poprzez podnoszenie
umiejętności zawodowych za pomocą szkoleń zawodowych i kształcenie ustawiczne;

25. przypomina, że równouprawnienie płci i zasada niedyskryminacji z powodu rasy, religii, 
płci, wieku lub niepełnosprawności muszą być systematycznie włączane we wszystkie 
polityki społeczne;

Ochrona socjalna

26. podkreśla, że systemy ochrony socjalnej powinny skutecznie spełniać swoje cele 
polegające na zapobieganiu i zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz kłaść 
szczególny nacisk na likwidację pułapki nędzy;

27. uważa, że zatrudnienie stanowi ważny czynnik zapewnienia integracji społecznej; wzywa 
zatem do przeprowadzenia reform, które ukierunkują wydatki publiczne na podnoszenie 
wskaźnika aktywności zawodowej oraz zapewnią bodźce zachęcające do pracy poprzez 
likwidację pułapki nędzy, która sprzyja bierności;

28. przyznaje, że w podejściu opartym na „elastyczności i bezpieczeństwie zatrudnienia” 
tworzenie i utrzymanie dostatecznych mechanizmów ochrony socjalnej stanowią
konieczny warunek wstępny elastyczności;

29. apeluje o szeroką debatę dotyczącą prawa wszystkich do emerytur na akceptowalnym
poziomie, które tym samym ochronią starszych obywateli przed ubóstwem i umożliwią im 
przyzwoity poziom życia;

Wymiar zewnętrzny

30. jeszcze raz mocno podkreśla, że tylko wówczas, gdy UE zachowa swoją spójność 
gospodarczą i społeczną, będzie mogła skutecznie bronić swoich interesów na szczeblu 
międzynarodowym;
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31. podkreśla, że we wszystkich negocjacjach i umowach dotyczących wymiany handlowej 
i rozwoju UE powinna zdecydowanie promować swoje wartości społeczne, takie jak 
solidarność i sprawiedliwość społeczna dla wszystkich;

32. wzywa UE i państwa członkowskie do przyjęcia działań politycznych w odniesieniu do 
państw trzecich wykazujących się wysokim wzrostem gospodarczym (Brazylia, Rosja, 
Indie i Chiny) w celu osiągnięcia modelu rozwoju, który uwzględnia poszanowanie praw 
człowieka, demokracji, wolności, standardów dotyczących pracy i środowiska naturalnego 
oraz sprawiedliwości społecznej; wzywa UE do udzielenia pomocy w zapewnieniu 
globalnej równowagi między wzrostem gospodarczym i wysokimi normami dotyczącymi 
kwestii społecznych oraz środowiska naturalnego;

o

o        o

33. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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MEMORANDUM WYJAŚNIAJĄCE

W jaki sposób można nadal podnosić poziom życia obywateli UE, a jednocześnie być 
konkurencyjnym w gospodarce światowej? W jaki sposób integrować politykę gospodarczą, 
politykę zatrudnienia i politykę socjalną w sposób, który zapewnia trwały rozwój i spójność 
społeczną? Jak zagwarantować wszystkim udział w korzyściach płynących ze wzrostu?

Europejski model socjalny 

Europejski model socjalny to przede wszystkim kwestia wartości. Niezależnie od tego, który 
z europejskich systemów społecznych analizujemy, u jego podstaw leżą wspólne wartości
polegające na równości, solidarności i redystrybucji, przy czym powszechny bezpłatny lub 
tani dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej a także wiele innych świadczeń publicznych 
stanowią prawo obywatela i zasadniczy element tworzenia podstaw skutecznej nowoczesnej 
gospodarki i sprawiedliwego społeczeństwa. Właśnie w tym względzie nasz europejski model 
różni się na przykład od modelu amerykańskiego.

Polityki społeczne (w tym ochrona socjalna, ochrona zdrowia, edukacja i świadczenia 
opiekuńcze) są w UE bardzo rozwinięte i odzwierciedlają silne przywiązanie do spójności 
społecznej. 

Naukowcy rozróżniają cztery różne modele (skandynawski, anglosaski, kontynentalny 
i śródziemnomorski), różniące się między sobą (pod względem poziomu ochrony, czy 
przestrzeni dla indywidualnych inicjatyw), ale mające także wspólne cechy.

Wszystkie 25 państw członkowskich wyznaje te same wartości i ten sam cel polegający na 
połączeniu wyników gospodarczych i konkurencyjności ze sprawiedliwością społeczną. 
Dysponują one różnymi instrumentami realizacji tych samych celów. Te krajowe modele 
stanowią wynik długich i złożonych procesów historycznych.

Współsprawozdawcy są zdania, że istotne jest uznanie zarówno wspólnoty wartości, jak i 
różnorodności systemów państw członkowskich.

Sukces europejskiego modelu socjalnego

Unia Europejska to „praca w toku”. Jej granice i odpowiedzialność muszą jeszcze zostać 
ostatecznie ustalone; dyskusja na temat demokratycznych rządów i ich rozwój 
prawdopodobnie będzie się toczyć przez pokolenia. Podczas gdy impulsem do powstania 
Zjednoczonej Europy było wyeliminowanie raz na zawsze możliwości wojny między 
państwami europejskimi, u podstaw z pewnością leżała troska o dobrobyt mieszkańców 
Europy i reszty świata.

Pomimo niedostatków i konieczności reform należy podkreślić sukces europejskiego 
modelu socjalnego. Cały świat wie, że zapewnia on wysoką jakość życia. Unijny model jest 
postrzegany przez inne kraje, regiony (Bliski Wschód) i organizacje (Mercosur, Asean) jako 
przykład sukcesu.

Mimo że w Unii ponad 80 mln ludzi w wielu produkcyjnym jest bez pracy, a ponad 70 mln 
mężczyzn, kobiet i dzieci jest nadal zagrożonych ubóstwem, ogólny dobrobyt oraz polityczna, 
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społeczna i gospodarcza stabilizacja państw członkowskich znacznie się zwiększyła dzięki 
członkostwu w UE.

Wyzwania

Istnieje coraz większe przekonanie, iż racjonalna przesłanka do tworzenia i rozwoju UE 
wymaga przeformułowania, aby uwzględniać dzisiejsze realia polityczne, gospodarcze 
i społeczne. Ma to tym większe znaczenie w sytuacji, w której rewolucja technologiczna 
powoduje restrukturyzację pracy i stworzonych przez siebie stosunków socjalnych, 
a stopniowe starzenie się populacji europejskiej stanowi wyzwanie dla utrzymania wyraźnej
obecności Europy na scenie światowej.

Jeżeli chodzi o zmiany demograficzne, Europa stoi obecnie przed niespotykanymi dotąd 
problemami. W roku 2030 w UE będzie o 18 milionów młodych ludzi mniej niż obecnie, a w 
roku 2050 w Unii będzie o 60 milionów mieszkańców mniej niż obecnie.

W latach 2005–2030 liczba osób w wieku powyżej 65 lat wzrośnie do 52,3% populacji 
(+ 40 milionów), podczas gdy grupa osób w wieku 15–64 lat zmaleje o 6,8% (- 21 milionów).

Stosunek liczbowy osób niepracujących (młodych, starych i innych pozostających pod 
opieką) i osób w wieku produkcyjnym wzrośnie z 49% w roku 2005 do 66% w roku 2030.

Zjawisko to wynika z dwóch czynników.

Pierwszy to wzrost średniej długości życia. Od 1960 r. średnia długość życia wynosząca 60 
lat wzrosła o 5 lat dla kobiet i o 4 lata dla mężczyzn. W związku z tym liczba osób, które 
przekroczą 80. rok życia, wzrośnie do roku 2050 o 180%.

Drugi czynnik to malejąca liczba urodzeń. W ostatnich dziesięcioleciach w Europie 
znacznie spadły wskaźniki urodzeń. Podczas gdy minimalny współczynnik dzietności 
konieczny do utrzymania populacji na obecnym poziomie wynosi 2,1 dzieci na kobietę, w 
roku 2003 kobiety w UE rodziły średnio 1,48 dzieci.

Zjawiska te mają poważne konsekwencje dla dobrobytu i dla stosunków 
międzypokoleniowych. 

Kolejne wyzwania dla systemu europejskiego to różnorodne aspekty globalizacji i rewolucji 
technologicznej, które sprawiają, że firmom łatwiej jest przenosić się do krajów o niskich 
wynagrodzeniach, które mogą być słabiej rozwinięte pod względem ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska; proces delokalizacji jest korzystny pod względem finansowym.

Z powodu globalizacji niektóre kraje wykazują interesujący wskaźnik wzrostu 
gospodarczego, co pozytywnie przyczynia się do zmniejszenia ubóstwa w skali światowej.

Jednakże niektóre inne kraje mają trudności w dostosowaniu się do tej nowej rzeczywistości, 
co pogłębia u obywateli poczucie dezorientacji, zwłaszcza w tych państwach członkowskich, 
w których bezrobocie jest bardzo wysokie, a także w tych państwach, w których nie udała się 
integracja pracowników migrujących i ich rodzin.

Reforma
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Z tych i z wielu innych przyczyn reforma europejskiego modelu społecznego jest dziś 
głównym przedmiotem dyskusji w Europie.

Zmiany demograficzne (starzenie się, spadająca liczba urodzeń, wzrost średniej długości 
życia), rozwój technologii, globalizacja, powstawanie nowych gospodarek przemysłowych 
oraz związane z tym obciążenia dla wydatków publicznych powodują konieczność pilnej 
reformy systemów społecznych w celu zagwarantowania, iż odgrywają one produktywną rolę 
w naszej gospodarce.

Zakres tej tak potrzebnej reformy jest szeroki: ma ona wpływ na prawodawstwo, na budżety, 
na administrację publiczną i na stosunki pomiędzy pracodawcami i pracownikami.

W przeciwieństwie do tego, co sądzą niektórzy, europejski model socjalny nie jest głównym
problemem UE. Problemem jest raczej wysoki poziom niechęci wykazywany przy
przeprowadzaniu reform gospodarczych. Dopóki tempo wzrostu w UE będzie utrzymywało
się na poziomie 1% lub 2%, niewiele można zrobić, a utrata świadczeń socjalnych jest niemal 
nieunikniona.

UE może przyczynić się do koniecznych reform dzięki dalszej integracji rynku 
wewnętrznego, co daje ogromne możliwości obywatelom UE oraz szanse na wzrost 
i dobrobyt. Rynek wewnętrzny powinien zostać wzmocniony poprzez znaczne zwiększenie 
inwestycji i perspektyw finansowych do roku 2013, które wystarczą do zapewnienia 
terytorialnej i społecznej spójności we wszystkich 25 państwach członkowskich; poprzez 
dalszą liberalizację rynków i swobodnego przepływu osób w sposób, który nie spowoduje 
„wyścigu w dół”; oraz poprzez ukończenie sieci transeuropejskich.

Decyzje

Strategia Lizbońska miała zwrócić uwagę na potrzebę kompleksowych i zintegrowanych 
reform społecznych i rynkowych w celu stworzenia „doskonałej Europy”, która sprostałaby 
tym wyzwaniom. Później, w grudniu 2001 r., w deklaracji z Laeken również wyraźnie uznano
konieczność „ponownego uruchomienia” Europy w kontekście nowego ładu światowego.

W obu decyzjach wymiar społeczny Europy jest postrzegany jako sprawa zasadnicza dla 
poparcia przez obywateli projektu Unii Europejskiej.

Chociaż Konstytucja została ratyfikowana w 14 państwach członkowskich, w dwóch została 
odrzucona w referendum. Wiele dyskutowano o przyczynach jej odrzucenia we Francji 
i w Holandii, ale jasne jest, że preambuła określająca ambicje związane z Unią, wartości i cele 
w części I oraz Karta Praw Podstawowych w części II, w znacznym stopniu odzwierciedlają 
głęboko zakorzenione u obywateli poczucie tożsamości europejskiej.

Niniejszy projekt sprawozdania w sprawie przyszłego europejskiego modelu socjalnego 
traktuje powyższy kontekst jako punkt wyjścia i nakreśla koncepcję europejskiego modelu 
socjalnego oraz tego, w jaki sposób możemy rozwijać tę koncepcję w pierwszych latach XXI
wieku w ramach procesu realizowania ambicji Europejczyków dotyczących naszego 
kontynentu i sprawiedliwości na świecie.

Współsprawozdawcy podkreślają, że w tej reformie nie powinno chodzić o rezygnację
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z osiągnięć europejskiego modelu, ale raczej o zachowanie podstawowych wartości 
dzięki zagwarantowaniu trwałości europejskiego modelu.

Trwałość modelu zależy zarówno od sukcesu strategii na rzecz wzrostu i miejsc pracy, jak 
i od reform samego modelu. Podstawą dla reformy i trwałości jest dynamiczne, nastawione na 
innowacje i przyjazne dla biznesu środowisko, które respektuje równowagę między życiem 
rodzinnymi i zawodowym oraz uznaje, że w szybko zmieniającym się społeczeństwie ludzie 
mają potrzebę bezpieczeństwa. 

Problem trwałości jest zarysowany znacznie wyraźniej w systemach kontynentalnych i 
śródziemnomorskich, co uzasadnia potrzebę przyjrzenia się nowym sposobom finansowania 
systemów zabezpieczenia społecznego, np. dzięki wartości dodanej tworzonej przez 
przedsiębiorstwa.

Powinniśmy pamiętać, że konkurencyjność Europy i model społeczny nie są sobie 
przeciwstawne, ale raczej współzależne. Agenda modernizacyjna powinna opierać się na 
zasadzie, iż właściwie zaprojektowana polityka socjalna stanowi czynnik prowadzący do 
wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Dlatego też państwa członkowskie powinny 
kompleksowo wdrażać Strategię Lizbońską, która stanowi mapę drogową reformy. Należy 
pilnie podjąć konieczne działania, aby Europa stała się bardziej konkurencyjna i aby stworzyć 
prawdziwe społeczeństwo oparte na wiedzy.

W tym kontekście ważne jest pojęcie „elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia”: 
oznacza ono strategię tworzenia większej elastyczności na rynku pracy, modernizacji 
organizacji pracy i stosunków pracy w połączeniu z bezpieczeństwem pracowników i ochroną 
socjalną, równoważeniem życia zawodowego i rodzinnego, zdobywaniem nowych 
kwalifikacji i kształceniem ustawicznym. Należy wprowadzić przepisy zapewniające 
podnoszenie kwalifikacji i wspomaganie najbardziej wrażliwych i upośledzonych grup na 
rynku pracy, oraz tych, które mają trudności w dostępie do rynku pracy.

Odpowiada to trzem kluczowym wyzwaniom Strategii Lizbońskiej w obszarze zatrudnienia:

- zwiększeniu umiejętności przystosowania się pracowników,
- zachęcaniu większej liczby osób do wchodzenia na rynek pracy, i
- większemu inwestowaniu w kapitał ludzki i kształcenie ustawiczne.

Europa nie powinna rezygnować ze swoich ambitnych polityk społecznych, ale w pełni 
wykorzystać ich potencjalny wkład w wyniki gospodarcze i jakość życia:
- zwiększając skuteczność polityk socjalnych,
- likwidując pułapki nędzy i inne negatywne bodźce dotyczące pracy,
- inwestując w rozwój (edukacja, kształcenie zawodowe), chroniąc (zdrowie) i uaktywniając 
zasoby ludzkie (dzięki aktywnym politykom w zakresie rynku pracy),
- zapewniając, że modalności finansowania polityk społecznych przyczynią się do 
zatrudnienia i wzrostu, przy jednoczesnym zachowaniu zasady wzajemnej pomocy 
i solidarności międzypokoleniowej.

Kluczowe znaczenie mają przy tym edukacja, zdrowie, podnoszenie kwalifikacji, kształcenie 
ustawiczne i likwidacja przeszkód w dostępie do rynku pracy. Rozwój potencjału ludzkiego
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jest nie tylko bardzo ważny dla zbudowania społeczeństwa opartego na wiedzy, ale stanowi 
również kluczowy element integracji społecznej i podnoszenia jakości życia wszystkich 
obywateli. Większe inwestycje w potencjał ludzki i jego uaktywnienie zwiększają także 
jakość i ilość siły roboczej. Jest to sprawą zasadniczą dla wzrostu, ponieważ wiedza i 
umiejętności jednostek podnoszą produktywność i zwiększają zdolność społeczeństwa do 
opracowywania nowych technologii i dostosowywania się do nich. Przyspieszenie i 
rozpowszechnianie się zmian technologicznych sprawia, że tym pilniejsze jest stałe 
podnoszenie kwalifikacji wszystkich obywateli poprzez kształcenie ustawiczne, tym samym 
zwiększając ich szanse radzenia sobie z wyzwaniami światowej konkurencji ze strony 
gospodarek coraz bardziej opartych na wiedzy.

Równie ważne jest, aby obywatele Europy rozumieli i wspierali tę potrzebę reformy 
systemów społecznych. Publiczne kampanie organizowane przez unijne instytucje, państwa 
członkowskie i władze publiczne powinny odgrywać swoją rolę w dostarczaniu informacji 
i negocjowaniu zmian ze związkami zawodowymi i przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego. Europejski model socjalny i płynące z niego korzyści są doskonałym 
przykładem, dzięki któremu obywatele UE mogą zobaczyć, jaki związek UE ma z ich życiem. 
Miejsca pracy, wzrost, dobrobyt i sprawiedliwość społeczna mają znaczenie dla obywateli 
UE.

Przyszły model socjalny UE powinien zostać odzwierciedlony w systemie będącym syntezą 
tego wszystkiego, co jest najlepsze w każdym z systemów krajowych, jednocześnie 
pozostawiając miejsce na krajowe preferencje i uwarunkowania.

Rola Unii Europejskiej a kompetencje państw członkowskich

Polityka społeczna i zatrudnienia leży głównie w gestii państw członkowskich i nie należy 
lekceważyć ich obowiązków w tej dziedzinie. Niemniej jednak Unia Europejska ma do 
odegrania ważną rolę w finansowym wspieraniu krajowych polityk za pośrednictwem 
Funduszy Strukturalnych, ale także poprzez koordynację polityki w ramach procesu
lizbońskiego, zintegrowanych wytycznych dla wzrostu i zatrudnienia oraz otwartych metod
koordynacji dotyczących ochrony socjalnej i edukacji. Należy zwiększyć rolę parlamentów 
krajowych we wdrażaniu otwartej metody koordynacji, podobnie jak i rolę Parlamentu 
Europejskiego.

Wymiar zewnętrzny

Unijny model socjalny stanowi siłę napędową pokoju w UE, a jednocześnie jest przykładem 
dla świata. W tym kontekście UE powinna wziąć na siebie zadanie wspierania nowych 
kształtujących się krajów w znajdowaniu globalnej równowagi między wzrostem 
gospodarczym oraz wysokimi standardami dotyczącymi kwestii społecznych i środowiska 
naturalnego.
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