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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskom sociálnom modeli v budúcnosti
(2005/2248(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o európskych hodnotách v globalizovanom svete 
(KOM(2005)0525),

– so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu,

– so zreteľom na Európsku sociálnu chartu,

– so zreteľom na svoje uznesenie k pozícii Európskej rady k finančnému výhľadu 
a obnoveniu medziinštitucionálnej dohody na obdobie 2007 - 20131,

– so zreteľom na dohody ILO o medzinárodnej práci a environmentálnych štandardoch,

– so zreteľom na správu skupiny na najvyššej úrovni o budúcnosti sociálnej politiky v 
rozšírenej Európskej únii z mája 2004,

– so zreteľom na Sociálnu agendu 2006 - 2010,

– so zreteľom na pracovný dokument zamestnancov Komisie o trvalo udržateľnom 
financovaní sociálnych politík v Európskej únii (SEK(2005)1774),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a názory Výboru pre 
práva žien a rovnosť pohlaví, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku  a Výboru pre 
medzinárodný obchod,

A. keďže európsky sociálny model odráža spoločný súbor hodnôt, založených na udržaní 
mieru, sociálnej spravodlivosti, solidarity, slobody a demokracie a rešpektovania 
ľudských práv,

B. keďže v posledných 60-tych rokoch tento súbor spoločných hodnôt úspešne umožnil EÚ, 
aby sa stala oblasťou väčšej hospodárskej prosperity a sociálnej spravodlivosti,

C. keďže, hoci majú členské štáty rôzne sociálne systémy a tieto hodnoty realizovali rôznymi 
spôsobmi, členské štáty sa vo všeobecnosti snažia dosiahnuť rovnováhu medzi 
hospodárskym rastom a sociálnou solidaritou, a to sa odráža v európskom sociálnom 
modeli ako zjednotenie hodnôt s rôznorodosťou systémov,

D. keďže členské štáty a EÚ uprednostnili presadzovanie hodnôt spojených s európskym 
  

1 Prijaté texty, 18. 1. 2006, P6_TA(2006)0010.
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sociálnym modelom, čo dokazujú ciele Lisabonskej stratégie, ktorá urobila sociálny 
rozvoj jedným z pilierov udržateľného rozvoja,

E. keďže existuje jasná potreba modernizovať a zlepšiť európsky sociálny model, aby tento 
lepšie odolal demografickým zmenám, výzvam globalizácie a zvýšil prispôsobivosť 
ľudských zdrojov na prudký technologický vývoj,

F. keďže každá reforma európskeho sociálneho modelu nesmie oslabiť hodnoty, ktoré 
vytvárajú jeho podstatu,

G. keďže vyšší hospodársky rast je rozhodujúci pre udržateľnosť európskych sociálnych 
štandardov a sociálne štandardy sú podstatné pre udržateľný rast,

H. keďže sociálne politiky, ak sú vhodne navrhnuté, nemôžu byť považované za náklad, ale 
namiesto toho za faktor, ktorý je schopný pozitívne ovplyvniť hospodársky rast EÚ, a to 
nie iba prostredníctvom zvýšenia produktivity a konkurencieschopnosti, ale takisto aj 
vytvorením sociálnej súdržnosti a zaistením prístupu k základným právam, a tak sa stanú 
dôležitým faktorom v zaistení sociálneho mieru a politickej stability, bez ktorých nemôže 
hospodársky pokrok pretrvávať,

I. keďže služby verejného záujmu a služby verejného hospodárskeho záujmu boli po 
prvýkrát jednoznačne uznané v amsterdamskej zmluve za kľúčové elementy, ktorými 
môžu členské štáty zaistiť sociálnu a územnú súdržnosť a za oblasti, pri ktorých si členské 
štáty udržali právo ich definovať a podporovať a táto pozícia bola upevnená 
v navrhovanej ústavnej zmluve, ktorá poskytuje jasnejší právny základ pre európsky 
rámec legislatívy v tejto oblasti,

J. keďže koncept európskeho sociálneho modelu sa odráža v ústavnej zmluve a je podporený 
princípmi rovnosti a solidarity,

K. keďže EÚ má schopnosť pozitívne či negatívne ovplyvniť ekonomiky v mnohých ďalších 
častiach sveta, v ktorých mimochodom obchodujeme, nielen z hľadiska nášho postavenia 
vo WTO a podmienok, ktoré aplikujeme, ale aj z hľadiska dohôd, do ktorých vstupujeme 
s menej rozvinutými regiónmi a krajinami,

Reforma európskeho sociálneho modelu
1. zdôrazňuje nevyhnutnosť uchovávania a zlepšovania hodnôt spájaných s európskym 

sociálnym modelom – rovnosť, solidaritu a prerozdelenie s prístupom k verejným službám 
pre všetkých občanov – a vysoké sociálne štandardy, ktoré sa už dosiahli;

2. silne sa odvoláva, že iba EÚ založená na súdržnosti, ktorá bráni jej spoločné hodnoty, 
môže byť dostatočne silná brániť svoje záujmy;

3. je presvedčený, že neexistuje alternatíva k naliehavej reforme hospodárskych a sociálnych 
systémov, ak sú neschopné vyrovnať sa s výzvami demografických zmien, globalizácie 
a revolúcie v oblasti IT;
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4. je si vedomý, že občania EÚ v niektorých členských štátoch majú najmä obavy 
z nezamestnanosti a potencionálneho zlyhania sociálnych systémov zabezpečenia;

5. vidí potrebu obnovy záväzku EÚ k sociálnej Európe ako prvoradú dôležitosť pri 
prinavrátení dôvery občanov v projekt EÚ, ktorý poskytne prácu, rast a prosperitu;

6. je si plne vedomý, že nezamestnanosť a sociálna politika stále značne zostávajú 
v národnej kompetencii, ale zdôrazňuje, že pre EÚ existuje potreba vytvoriť ekonomický 
a sociálny rámec, ktorý členským štátom umožní implementovať reformy, ak je to 
nevyhnutné, na národnej úrovni, podľa ich vlastných ekonomických, sociálnych 
a politických okolností;

7. žiada Komisiu, aby vyvinula ďalšiu iniciatívu na dosiahnutie úplnej implementácie 
vnútorného trhu, ktorý, ak je to plne realizované, vytvorí hospodársky rast 
a konkurencieschopnosť, so zreteľom na potrebu uistiť sa, že na najnižšej úrovni 
neprebiehajú preteky ku dnu v sociálnych, spotrebiteľských a environmentálnych 
podmienkach;

8. znovu opakuje výzvu, aby členské štáty plne realizovali plán Lisabonskej stratégie, ktorý 
sa považuje za jediný udržateľný spôsob ako dosiahnuť hospodársky rast, zvýšiť 
konkurencieschopnosť a vytvoriť pracovné miesta, vyzýva členské štáty k dosiahnutiu, 
predovšetkým špecifických cieľov stanovených pre zamestnanosť, investície do R&D, 
starostlivosť o deti a celoživotné vzdelávanie;

9. odporúča, aby členské štáty prehĺbili spoluprácu a výmenu najlepších schopností 
prostredníctvom vylepšenej otvorenej metódy koordinácie, ktorá je efektívnym nástrojom 
politiky v oblasti zamestnanosti, sociálnej ochrany, sociálneho vylúčenia, dôchodkov 
a zdravotnej starostlivosti;

10. vyzýva Komisiu na demokratizáciu otvorenej metódy koordinácie, zaistiac tak, že nielen 
Európsky parlament, ale tiež aj národné parlamenty, budú zohrávať plnú úlohu pri 
stanovovaní a dosahovaní cieľov vlád členských štátov;

11. zdôrazňuje dôležitosť spúšťania verejných kampaní, ktoré vysvetľujú a prerokovávajú 
základy cieľov reformy, v ktorých by mali aktívnu úlohu zohrávať inštitúcie EÚ, národné 
vlády, verejné orgány, sociálni partneri a nevládne organizácie (NGO);

12. znovu opakuje svoju podporu pre uznesenie z 12.januára 2005 o Zmluve o Ústave pre 
Európu1 a pre „3D“ kampaň Komisie, dialóg, rozprava a demokracia;

Financovanie reformy
13. vyzýva členské štáty podniknúť reformy, aby sa zaistila finančná udržateľnosť národných 

sociálnych systémov, bez predsudkov k získaným právam, vzájomnej podpore 
a medzigeneračnej solidarity, so zreteľom na pomery meniacej sa spoločnosti a trhu práce, 

  
1 Ú. v. EÚ C 247 E, 6. 10. 2005, s. 88.
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demografickú zmenu, globalizáciu a technické rozvoje; poukazuje nato, že niektoré 
z najúspešnejších členských štátov už takéto reformy uskutočnilo, počas ktorých 
uchovávali udržateľnosť a efektivitu svojich sociálnych systémov;

14. je si vedomý toho, že v niektorých členských štátoch, súčasné príspevky do sociálneho 
systému nepostačujú požiadavkám občanov; myslí si, že by členské štáty mali uvažovať 
o nájdení alternatívnych spôsobov financovania takýchto systémov, ako je napríklad 
využitie hodnoty pridanej spoločnosťami, pri rešpektovaní princípu solidarity;

15. vyzýva členské štáty k využitiu fondov EÚ, akými sú európske štrukturálne fondy, pre 
efektívnejšie spolufinancovanie národných reforiem, ale predovšetkým má obavy, že 
navrhovaná finančná perspektíva odhalí ich limity a nebude postačovať na financovanie 
prioritných reforiem, ktoré už boli identifikované;

16. zdôrazňuje, že akékoľvek reformy musia byť zvažované v kontexte rozpočtovej odchýlky 
manipulácie, ale navrhuje, aby reformovaný Pakt stability a rastu ponúkal príležitosti pre 
sociálne investície, ktoré predtým neboli možné;

Služby verejného záujmu a služby verejného hospodárskeho záujmu
17. pripomína, že služby verejného záujmu (SGI) a služby verejného hospodárskeho záujmu 

(SGEI) sú podstatnými prvkami európskeho sociálneho modelu a sú základom 
všeobecného poskytovania služieb zdravotníctva, vzdelávania, verejnej dopravy, dodávok 
vody a energie všetkým občanom; vyzýva Komisiu k urýchlenému predloženiu návrhu 
rámcovej smernice o týchto službách; považuje za nevyhnutné, že pri reforme našich 
sociálnych systémov sa rešpektujú SGI a SGEI a zohrávajú kľúčovú úlohu nielen pri ich 
poskytovaní lepšej kvality života občanov, ale tiež aj pri zvyšovaní podnikovej kapacity 
pre efektívnosť a ich prístup k zdravej a dobre vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sile;

18. zdôrazňuje potrebu rozšírenia rozsahu sociálnych služieb, ako je starostlivosť o deti 
a dlhodobá starostlivosť o staršie osoby;

Sociálny dialóg
19. pripomína, že sociálny dialóg je podstatným prvkom v tradíciách členských štátov, že 

každá úspešná reforma sociálnych systémov by mala zahŕňať všetky zúčastnené strany, 
predovšetkým sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť, a vyzýva na zvýšenie úlohy 
trialógu na európskej úrovni;

20. odporúča použitie konceptu podnikovej sociálnej zodpovednosti, aby sa zhodnotili zásahy 
spoločností do každodenného života spoločenstva, ktorého sú súčasťou;

Ľudské zdroje
21. trvá na tom, aby Komisia a členské štáty spolupracovali pri príprave konkrétnych 

programov zameraných na rozvoj a udržateľné ľudské zdroje ako ústredný prvok 
v modernizácii sociálnych systémov; 
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22. zdôrazňuje nevyhnutnú potrebu pozitívnej akcie na povzbudenie starších pracovníkov, 
aby ostali alebo ešte raz vstúpili na trh práce a potrebu väčšej flexibility pri voľbe 
dôchodku a dôchodkových schém; vyzýva Komisia k monitorovaniu národných úsilí 
adresovať dopad demografického starnutia na udržateľnosť dôchodkov;

23. odporúča, aby tie členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, zvážili nové formy flexibility 
sociálneho zabezpečenia, aby podporili pracovný zmier a životnú rovnováhu a uľahčili 
prechod medzi zamestnaniami;

24. uznáva výhody systému „flexicurity - flexibilného zabezpečenia“ pri ochrane pracovnej 
kapacity udržať/nájsť si zamestnania prostredníctvom zdokonalenia odborných znalostí 
spôsobom zamestnaneckých školení a celoživotného vzdelávania;

25. pripomína, že rovnosť pohlaví a princíp nediskriminácie na základe rasy, náboženstva, 
pohlavia, veku alebo invalidity, musia byť v sociálnych politikách systematicky zahrnuté;

Sociálna ochrana
26. zdôrazňuje, že systémy sociálnej ochrany by mali byť efektívne v dosahovaní svojich 

cieľov zamedzovania a boja s chudobou a sociálnym vylúčením, predovšetkým s dôrazom 
na odstraňovanie pascí chudoby;

27. považuje zamestnanosť za dôležitý faktor v dosahovaní sociálneho začlenenia; dovoláva 
sa preto reforiem, ktoré namieria verejné výdaje smerom na rastúce miery aktivity 
a poskytnú podnety pracovať odstránením chudoby, ktoré povzbudzujú nečinnosť;

28. uznáva, že v prístupe „flexicurity“ je vytvorenie a zachovanie adekvátneho mechanizmu 
sociálnej ochrany nevyhnutným predpokladom flexibility;

29. dovoláva sa širšej debaty týkajúcej sa práva všetkých na dôchodky na akceptovateľnej 
úrovni, čím udržiava starších občanov mimo chudoby a umožňuje im slušné životné 
štandardy;

Vonkajšia dimenzia
30. silno opätovne presadzuje, že iba ak EÚ udrží svoju hospodársku a sociálnu súdržnosť, 

môže úspešne hájiť záujmy EÚ na medzinárodnej úrovni;

31. zdôrazňuje, že EÚ by mala sebaisto presadzovať svoje sociálne hodnoty solidarity 
a sociálnej spravodlivosti vo všetkých obchodných a rozvojových rokovaniach a 
dohodách;

32. vyzýva EÚ a členské štáty, aby prijali politické akcie v súvislosti s tretími krajinami 
s vysokým hospodárskym rastom (Brazília, Rusko, India a Čína), aby dosiahli model 
rozvoja, ktorý zaistí rešpektovanie ľudských práv, demokracie, slobody, pracovné 
a environmentálne štandardy a sociálnu spravodlivosť; vyzýva EÚ na pomoc v hľadaní 
globálnej rovnováhy medzi hospodárskym rastom a vysokými sociálnymi 
a environmentálnymi štandardmi;
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33. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ako pokračovať v zlepšovaní životného štandardu občanov EÚ a pritom ostať 
konkurencieschopným v globálnom hospodárstve? Ako zjednotiť hospodársku politiku, 
politiku zamestnanosti a sociálnu politiku spôsobom, ktorý prinesie udržateľný rozvoj 
a sociálnu súdržnosť? Ako zaistiť, aby mali všetci úžitok z rastu? 

Európsky sociálny model
Európsky sociálny model predstavuje predovšetkým otázku hodnôt. Ak skúmame akýkoľvek 
európsky sociálny systém, nachádzame spoločné hodnoty rovnosti, solidarity 
a prerozdeľovania ako základné prvky s univerzálnym, bezplatným alebo lacným prístupom 
k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a mnohým ďalším verejným službám ako práva občana 
a ako zásadného prvku pre vytvorenie základných predpokladov pre vznik úspešného 
moderného hospodárstva a spravodlivej spoločnosti. Práve v tomto ohľade sa náš európsky 
model líši napríklad od modelu USA.

Sociálne politiky (vrátane sociálnej ochrany, zdravotných, vzdelávacích služieb a služieb 
starostlivosti) sú v EÚ vysoko rozvinuté, odrážajú silné spojenie so sociálnou súdržnosťou.

Akademici rozlišujú 4 rozličné modely (škandinávsky, anglosaský, kontinentálny 
a stredomorský) s odlišnosťami (v úrovni ochrany, miesta pre individuálne podnety), ale tiež 
so spoločnými vlastnosťami. 

Všetkých 25 členských štátov sa delí o tie isté hodnoty a ten istý cieľ spojiť hospodársku 
výkonnosť, konkurencieschopnosť so sociálnou spravodlivosťou. Majú rôzne nástroje na 
dosiahnutie tých istých cieľov. Tieto národné modely sú výsledkom dlhých a zložitých 
historických procesov.

Vaši spravodajcovia dospeli k záveru, že je dôležité spoznať oboje, jednotu hodnôt
a rôznorodosť systémov členských štátov.

Úspech európskeho sociálneho modelu
EÚ je „stále vo vývoji“. Jej hranice a záväzky musia byť ešte definitívne odsúhlasené, ale 
debata o jej demokratickej správe a rozvoji tejto správy bude pravdepodobne pokračovať ešte 
po celé generácie. Zatiaľ, čo impulzom na vytvorenie zjednotenej Európy bolo zrušenie 
možnosti, aby európske štáty šli proti sebe do vojny, základným záujmom bolo očividne blaho 
Európy a širšieho sveta.

Je dôležité zdôrazniť, aj napriek zlyhaniam a potrebe reformy, úspech európskeho 
sociálneho modelu. Je známy po celom svete pre zabezpečenie vysokej životnej úrovne. 
Európsky model považujú ostatné krajiny, regióny (Stredný východ) a organizácie (Mercosul, 
Asean) za príklad úspechu. 

Aj keď je v našej Únii viac ako 80 miliónov ľudí v produktívnom veku bez práce a viac ako 
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70 miliónov mužov, žien a detí stále hrozí chudoba, zdokonalila sa všeobecná prosperita 
a politická, sociálna a hospodárska stabilita členských štátov vo významnej miere vďaka 
členstvu v EÚ.

Výzvy
Je jasnejšie ako kedykoľvek predtým, že logický dôvod pre vznik a rozvoj EÚ spočíva 
v potrebe novej formulácie pomocou výrazov, ktoré odrážajú dnešnú politickú, hospodársku 
a sociálnu realitu. To platí predovšetkým v situácii, keď technologická revolúcia 
reštrukturalizuje prácu a sociálne vzťahy, ktoré vytvára, a kde je postupné starnutie 
obyvateľstva Európy výzvou na zachovanie živej európskej prítomnosti na svetovej scéne.

Čo sa týka demografického vývoja, Európa čelí nebývalým problémom. V roku 2030 bude 
mať EÚ o 18 miliónov mladých ľudí menej ako dnes; v roku 2050 bude o 60 miliónov 
obyvateľov menej ako dnes.

V rozpätí rokov 2005 a 2030 počet osôb nad 65 rokov vzrastie na 52,3 % z celkovej populácie 
(+ 40 miliónov), zatiaľ čo počet osôb medzi 15 a 64 rokom sa zníži o 6,8 % (- 21 miliónov).

Pomer medzi neaktívnymi osobami (mladí, starí a ostatné závislé osoby) a osobami 
v produktívnom veku vzrastie zo 40 % v roku 2005 na 66 % v roku 2030.

Tento rozvoj je dôsledkom dvoch faktorov. 

Prvým je zvýšenie priemernej dĺžky života. Od roku 1960 priemerná dĺžka života zo 60 
rokov vzrástla o 5 rokov u žien a o 4 roky u mužov. Výsledkom je, že počet osôb nad 80 
rokov vzrastie v roku 2050 o 180 %.

Druhým faktorom je znižovanie pôrodnosti. Miera pôrodnosti v Európe v posledných 
desaťročiach značne klesá. Kým minimálna miera pôrodnosti pre udržanie populácie je 2,1 
detí na jednu ženu, v roku 2003 bol v EÚ priemer 1,48 dieťaťa. 

Tento vývoj má hlavný dopad na prosperitu a na generačné vzťahy.

Ďalšími výzvami pre európsky systém sú rôzne stránky globalizácie a technologickej 
revolúcie, ktoré uľahčujú a finančne zatraktívňujú presuny spoločností do krajín, kde sú nízke 
mzdy a ktoré môžu byť menej rozvinuté, pokiaľ ide o pracovnú silu, ochranu spotrebiteľov 
a životného prostredia.

Následkom globalizácie vykazujú niektoré krajiny zaujímavé percento hospodárskeho rastu, 
ktoré pozitívne prispieva k znižovaniu chudoby na celosvetovej úrovni. 

Avšak niektoré ostatné krajiny sa pri adaptácii sa tejto novej realite stretli s ťažkosťami, ktoré 
prehĺbili dezorientovanosť občanov, predovšetkým v tých členských štátoch, v ktorých je 
miera nezamestnanosti veľmi vysoká a tiež v tých štátoch, kde integrácia prisťahovaleckých 
pracovníkov a ich rodín zlyhala.
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Reforma
Z týchto a mnohých ďalších dôvodov je dnes reforma európskeho sociálneho modelu 
ústrednou témou debaty v Európe. 

Demografické zmeny (starnutie, klesajúce miery pôrodnosti, dlhšia priemerná dĺžka života), 
technologický rozvoj, globalizácia, vznik nových priemyselných hospodárstiev a z toho 
vyplývajúce tlaky na verejné výdavky, ktoré si vyžaduje naliehavá reforma sociálnych 
systémov, aby sa zaistila ich produktívna úloha v našom hospodárstve.

Rozsah tejto veľmi potrebnej reformy je široký: má vplyv na zákonodarstvo, na rozpočty, na 
verejnú správu a na priemyselné vzťahy.

Aj napriek názoru niektorých ľudí, európsky sociálny model nie je hlavným problémom EÚ. 
Problémom je skôr otázka vysokej miery neochoty prejavujúcej sa pri procese hospodárskych 
reforiem. Pokiaľ EÚ rastie približne o 1 až 2 %, nedá sa toho veľa urobiť, strate sociálnych 
prínosov sa takmer nedá vyhnúť. 

EÚ môže prispieť k nevyhnutnej reforme prostredníctvom ďalšej integrácie vnútorného trhu, 
ktorá vytvorí obrovské príležitosti pre obyvateľov EÚ a pre rast a prosperitu. Vnútorný trh 
potrebuje opätovné vzpruženie prostredníctvom značne zvýšených investícií a finančnej 
perspektívy do roku 2013, ktorá dostatočne zaistí územnú a sociálnu súdržnosť vo všetkých 
dvadsiatich piatich členských štátoch ďalšou liberalizáciou trhov a voľným pohybom ľudí 
spôsobom, ktorý neprispeje k „pretekom ku dnu“; a dokončením transeurópskych sietí. 

Rozhodnutia
Lisabonská stratégia požadovala adresovať potrebu komplexných a integrovaných sociálnych 
a trhových reforiem, aby sa vytvorila dokonalá Európa, ktoré by čelila týmto výzvam. Neskôr, 
v decembri 2001, Laekenská deklarácia jasne pripustila naliehavosť „opätovného 
predstavenia“ Európy v kontexte nového celosvetového poriadku.

Pri oboch rozhodnutiach sa na sociálny rozmer prihliada ako na základ pre občiansku podporu 
projektu Európskej únie.

Zatiaľ, čo 14 členských štátov Ústavu ratifikovalo, v dvoch bola referendom zamietnutá. Veľa 
sa diskutovalo o dôvodoch jej zamietnutia vo Francúzsku a v Holandsku, ale je jasné, že 
preambula, v ktorej sú stanovené ambície Únie, hodnoty a ciele v časti I a Charta základných 
práv v časti II v značnej miere odzrkadľujú hlboký zmysel občanov pre sebaurčenie ako 
Európanov.

Tento návrh správy o európskom sociálnom modeli v budúcnosti berie vyššie uvedené 
súvislosti za svoj východiskový bod a naznačuje koncepciu európskeho sociálneho modelu 
a to, ako môžeme túto koncepciu podporovať v prvých rokoch 21. storočia ako súčasť 
procesu splnenia ambícií Európanov pre náš kontinent a pre svetovú spravodlivosť.
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Vaši spravodajcovia zdôrazňujú, že táto reforma by nemala byť o vzdaní sa úspechov 
európskeho modelu, ale skôr o zachovaní základných hodnôt zabezpečením 
udržateľnosti európskeho modelu.

Udržateľnosť modelu závisí tak na úspechu stratégie pre rast a zamestnanosť, ako aj na 
reformách modelu samotného. Základom reformy a udržateľnosti je dynamické prostredie 
orientované na inovácie a priateľské k podnikateľskej sfére, ktoré rešpektuje rovnováhu medzi 
pracovným a osobným životom a uznáva potrebu bezpečnosti, ktorú majú ľudia v rýchle sa 
meniacej spoločnosti.

Problém udržateľnosti je intenzívnejší v kontinentálnych a stredomorských systémoch, čo 
ospravedlňuje potrebu hľadať nové spôsoby financovania systémov sociálneho zabezpečenia, 
ako napríklad prostredníctvom pridanej hodnoty vytvorenej spoločnosťami. 

Mali by sme pamätať na to, že model európskej konkurencieschopnosti a sociálny model nie 
sú protikladmi, ale sú skôr vzájomne závislé. Modernizačná agenda by mala byť založená na 
princípe, že sociálna politika, ak je správne navrhnutá, je produktívnym faktorom 
hospodárskeho rastu a prosperity. Preto by mali členské štáty úplne realizovať Lisabonskú 
stratégiu, ktorá je plánom pre reformu. Nevyhnutné kroky je potrebné prijať okamžite, aby sa 
Európa stala konkurencieschopnejšou a vytvorila sa skutočná vedomostná spoločnosť. 

V tomto ohľade je dôležitá koncepcia „Flexicurity“: predstavuje stratégiu na vytvorenie 
väčšej flexibility na trhu práce, modernizácie organizácie práce a pracovných vzťahov, v 
kombinácii s bezpečím zamestnancov a sociálnou ochranou, rovnováhou medzi pracovným 
a osobným životom, rekvalifikáciami a celoživotným vzdelávaním. Je nutné prijať opatrenia 
pre zvýšenie kvalifikácie a na pomoc zraniteľným a znevýhodneným skupinám na trhu práce 
alebo osobám, ktoré majú problémy s prístupom na trh práce.

Toto sa zhoduje s tromi kľúčovými výzvami Lisabonskej stratégie v oblasti zamestnanosti:
- zvýšenie adaptability pracovníkov;
- povzbudzovanie viacerých ľudí k vstupu na trh práce, a
- väčšie investície do ľudského kapitálu a celoživotného vzdelávania.

Európa by sa nemala vzdať svojich ambicióznych sociálnych politík, ale mala by plne využiť 
ich potenciálny prínos k hospodárskej výkonnosti a kvalite života.
- zlepšenie efektívnosti sociálnych politík, 
- eliminácia chudoby a ostatných prekážok práce,
- investovanie do rozvoja (vzdelanie, zamestnanecké školenie), udržateľnosti (zdravie) a 

aktivovanie ľudských zdrojov (prostredníctvom aktívnych politík na trhu práce),
- zaistenie, aby modality financovania sociálnych politík prispievali k zamestnanosti a rastu, 

pri zachovaní princípu vzájomnej podpory a medzigeneračnej solidarity.

Ústredný význam má vzdelanie, zdravie, zlepšenie schopností, celoživotné vzdelávanie 
a eliminácia prekážok prístupu na trh práce. Rozvoj ľudskej kapacity je nevyhnutný nielen pri 



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

External translation

External translation

SK

budovaní spoločnosti založenej na znalostiach, ale je kľúčovým prvkom v sociálnej integrácii 
a zlepšovaní kvality života pre všetkých občanov. Väčšie investície do ľudskej kapacity a jej 
aktivácie tiež zlepšujú kvalitu a kvantitu pracovnej sily. Toto je nevyhnutné pre rast, keďže 
individuálne znalosti a schopnosti zvyšujú produktivitu a schopnosť spoločnosti tvoriť nové 
technológie a prispôsobovať sa im. Zrýchlenie a rozsah technologickej zmeny zintenzívňuje 
potrebu aktualizovať schopnosti občanov prostredníctvom celoživotného vzdelávania, a tým 
zlepšiť šance ľudí zvládnuť výzvy globálnej súťaže zo strany rastúceho počtu hospodárstiev 
založených na znalostiach.

Je rovnako dôležité, že táto potreba reformy sociálnych systémov je porozumená 
a podporovaná zo strany európskych občanov. Verejné kampane inštitúcií EÚ, členských 
štátov, verejných orgánov, by mali zohrávať úlohu v poskytovaní informácií a pri rokovaní 
o zmenách s odborovými orgánmi a predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Európsky sociálny 
model a jeho prínosy sú pre obyvateľov EÚ perfektným príkladom toho, čo EÚ robí s ich 
životmi. Zamestnanosť, rast, prosperita a sociálna spravodlivosť sú pre občanov EÚ dôležité.

Sociálny model EÚ v budúcnosti by mal byť odzrkadlený v systéme, ktorý bude spojením 
toho, čo je v každom národnom systéme najlepšie, ponechajúc miesto pre národné preferencie 
a podmienky.

Úloha Európskej únie verzus kompetencie členských štátov
Sociálne politiky a politiky zamestnanosti sú primárne v kompetencii členských štátov a ich
zodpovednosť v tejto oblasti by nemala byť podceňovaná. Predsa len, Európska únia musí 
zohrávať dôležitú úlohu pri podpore národných politík finančne prostredníctvom 
štrukturálnych fondov, ale tiež prostredníctvom snahy koordinácie politiky v rámci 
lisabonského procesu, v rámci integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť a otvorených 
metód koordinácie sociálnej ochrany a vzdelávania. Úloha národných parlamentov, ako aj 
úloha Európskeho parlamentu, by mala byť zlepšená pri implementácii otvorenej metódy
koordinácie.

Vonkajšia dimenzia
Sociálny model EÚ bol v EÚ mierovým motorom a zároveň aj príkladom pre svet. V tomto 
zmysle sa musí EÚ vysporiadať s úlohou pomôcť novovstupujúcim krajinám nájsť globálnu 
rovnováhu medzi hospodárskym rastom a vysokými sociálnymi a environmentálnymi 
štandardmi.


