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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropskem socialnem modelu za prihodnost
(2005/2248(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o evropskih vrednotah v globaliziranem svetu 
(KOM(2005)0525),

– ob upoštevanju Pogodbe o ustavi za Evropo,

– ob upoštevanju Evropske socialne listine,

– ob upoštevanju svoje resolucije z 18. januarja 2006 o stališču Evropskega sveta o finančni 
perspektivi in obnovi medinstitucionalnega sporazuma 2007–20131,

– ob upoštevanju konvencij Mednarodne organizacije dela (ILO) o mednarodnih delovnih in 
okoljskih standardih,

– ob upoštevanju poročila skupine na visoki ravni o prihodnosti socialne politike v razširjeni 
Evropski uniji, objavljenega maja 2004,

– ob upoštevanju socialne agende 2006–2010,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije o trajnostnem financiranju socialne 
politike v Evropski uniji (SEC(2005)1774),

– ob upoštevanju člena 45 poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora za 
pravice žensk in enakost spolov, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora 
za mednarodno trgovino,

A. ker se v evropskem socialnem modelu odražajo skupne vrednote, ki temeljijo na 
ohranjanju miru, socialne pravičnosti, solidarnosti, svobode in demokracije ter na 
spoštovanju človekovih pravic,

B. ker se je EU v zadnjih 60 letih zaradi skupnih vrednot uspešno razvila v področje z veliko 
gospodarsko blaginjo in socialno pravičnostjo,

C. ker si države članice kljub razlikam v socialnih sistemih socialnim sistemom in 
različnemu udejanjanju teh vrednot skupno prizadevajo doseči ravnovesje med 
gospodarsko rastjo in družbeno solidarnostjo, kar se v evropskem socialnem modelu 
odraža kot enotnost modelov in raznolikost sistemov,

D. ker države članice in EU dajejo prednost ohranjanju vrednot, povezanih z evropskim 
socialnim modelom, kar kažejo cilji Lizbonske strategije, kjer je socialni razvoj eden od 
stebrov trajnostnega razvoja,

E. ker je očitno potrebno posodobiti in okrepiti evropski socialni model, da bo lažje kos 

  
1 Sprejeta besedila, 18. 1. 2006, P6_TA(2006)0010.
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demografskim spremembam, izzivom globalizacije ter bo omogočal večjo prilagodljivost 
človeških virov hitremu tehnološkemu razvoju,

F. ker reforma evropskega socialnega modela ne sme okrniti vrednot, ki so v njegovem 
bistvu,

G. ker je višja gospodarska rast zelo pomembna za vzdržnost evropskih socialnih standardov, 
ki so bistveni del trajnostne rasti,

H. ker na ustrezno zasnovano socialno politiko ne smemo gledati kot na strošek, ampak kot 
na dejavnik, ki lahko pozitivno vpliva na gospodarsko rast EU, ne le zaradi večje 
produktivnosti in konkurenčnosti, ampak ker ustvarja socialno kohezijo in zagotavlja 
temeljne pravice, s čimer postaja pomemben dejavnik pri zagotavljanju socialnega miru in 
politične stabilnosti, brez česar ne more biti trajnega gospodarskega napredka, 

I. ker so bile storitve splošnega pomena in storitve splošnega gospodarskega pomena v 
Amsterdamski pogodbi prvič izrecno priznane kot temeljne sestavine, s katerimi države 
članice zagotavljajo socialno in ozemeljsko kohezijo, in kot področja, kjer države članice 
ohranjajo pravico odločanja in financiranja, to stališče pa se je še okrepilo v predlagani 
ustavni pogodbi, ki je zagotovila jasnejšo pravno podlago za okvirno evropsko 
zakonodajo na tem področju,

J. ker se zasnova evropskega socialnega modela odraža v ustavni pogodbi in jo še podpirata 
načeli enakosti in solidarnosti,

K. ker lahko EU s svojim načinom trgovanja dobro ali slabo vpliva na gospodarstva v 
številnih delih sveta, tako s svojo vlogo v STO kot s pogoji, ki jih določa, in sporazumi, ki 
jih sklepa z manj razvitimi regijami in državami,

Reforma evropskega socialnega modela
1. poudarja, da je treba ohranjati in krepiti vrednote, povezane z evropskim socialnim 

modelom – enakost, solidarnost in porazdelitev z dostopnostjo javnih storitev vsem 
državljanom – in že dosežene visoke socialne standarde;

2. ponovno opozarja, da je lahko le EU, ki temelji na koheziji in zagovarja skupne vrednote, 
dovolj močna, da zaščiti svoje interese;

3. izraža prepričanje, da ni druge možnosti kot nujna reforma gospodarskih in socialnih 
sistemov, če niso kos izzivom demografskih sprememb, globalizacije in revolucije v 
informacijski tehnologiji;

4. se zaveda, da so državljani EU v nekaterih državah članicah posebej zaskrbljeni nad 
brezposelnostjo in morebitnim propadom sistemov socialne varnosti;

5. meni, da je treba obnoviti zavezanost EU socialni Evropi, kar je temeljnega pomena za 
obnovitev zaupanja državljanov v projekt EU, ki zagotavlja delovna mesta, rast in 
blaginjo;

6. se popolnoma zaveda, da ostajata zaposlovanje in socialna politika na splošno v 
nacionalni pristojnosti, vendar poudarja, da mora EU oblikovati gospodarski in socialni 
okvir, ki bo državam članicam omogočal izvajanje potrebnih reform na nacionalni ravni 
glede na njihove gospodarske, socialne in politične razmere;
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7. poziva Komisijo, naj pripravi dodatne pobude za dokončno oblikovanje notranjega trga, ki 
bo, če bo uresničen v celoti, spodbudil gospodarsko rast in konkurenčnost, pri čemer naj 
upošteva, da je treba zagotoviti, da pri socialnih, potrošniških in okoljskih pogojih ni 
tekmovalnosti za vsako ceno;

8. ponovno poziva države članice, naj v celoti izvajajo načrt Lizbonske strategije, ki velja za 
edini trajni način za doseganje gospodarske rasti, povečanje konkurenčnosti in ustvarjanje 
delovnih mest; poziva države članice, naj uresničijo zlasti specifične cilje pri 
zaposlovanju, naložbah v raziskave in razvoj, varstvu otrok in vseživljenjskem učenju;

9. priporoča državam članicam, naj okrepijo sodelovanje in izmenjavo najboljših praks po 
okrepljeni odprti metodi koordinacije, ki je učinkovit instrument za oblikovanje politike 
zaposlovanja, socialne zaščite, socialne izključenosti, pokojnin in zdravstva;

10. poziva Komisijo, naj demokratizira odprto metodo koordinacije in zagotovi, da bo imel ne 
le Evropski parlament, ampak tudi nacionalni parlamenti pomembno vlogo pri določanju 
in uresničevanju ciljev vlad držav članic;

11. poudarja, kako pomembne so akcije obveščanja za pojasnjevanje podlage ciljev reforme 
in razpravo o njih, kjer naj imajo dejavno vlogo institucije EU, nacionalni parlamenti, 
javne oblasti, socialni partnerji in nevladne organizacije;

12. ponovno poudarja podporo svoji resoluciji z 12. januarja 2005 o Pogodbi o ustavi za 
Evropo1 in kampanji Komisije 3D za dialog, debato in demokracijo;

Financiranje reforme
13. poziva države članice, naj pripravijo reforme, s katerimi bi zagotovile finančno vzdržnost 

nacionalnih socialnih sistemov, ne da bi pri tem posegle v pridobljene pravice, vzajemno 
podporo in medgeneracijsko solidarnost ter naj upoštevajo spreminjajočo se družbo in trg 
delovne sile, demografske spremembe, globalizacijo in tehnološki razvoj; poudarja, da 
nekatere najuspešnejše države članice že izvajajo take reforme, pri čemer ohranjajo 
vzdržnost in učinkovitost socialnih sistemov;

14. se zaveda, da v nekaterih državah članicah sedanji prispevki za socialni sistem ne 
izpolnjujejo pričakovanj državljanov; meni, da morajo države članice ponovno premisliti 
o iskanju drugih možnosti za financiranje teh sistemov, npr. izkoriščanje dodane 
vrednosti, ki jo ustvarijo podjetja, in pri tem upoštevajo načelo solidarnosti;

15. poziva države članice, naj za sofinanciranje nacionalnih reform učinkoviteje izkoristijo 
sklade EU, kot je Evropski strukturni sklad, vendar je zlasti zaskrbljen, da bo predlagana 
finančna perspektiva razkrila njegove omejitve in se že opredeljene prednostne reforme ne 
bodo mogle financirati iz sklada;

16. poudarja, da je treba vse reforme obravnavati v okviru manevrskega prostora držav članic 
pri proračunu, vendar predlaga, naj prenovljeni Pakt stabilnosti in rasti ponuja nove 
priložnosti za socialne naložbe;

Storitve splošnega pomena in storitve splošnega gospodarskega pomena
17. opozarja, da so storitve splošnega pomena in storitve splošnega gospodarskega pomena 

  
1 UL L 247 E, 6. 10. 2005, str. 88.
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bistveni del evropskega socialnega modela in temelj za splošno zagotavljanje zdravja, 
izobraževanja, javnega prevoza ter oskrbe z vodo in energijo vsem državljanom; poziva 
Komisijo, naj kot nujno predloži predlog okvirne direktive o teh storitvah; meni, da je pri 
reformi socialnih sistemov nujno upoštevati storitve splošnega pomena in storitve 
splošnega gospodarskega pomena, saj igrajo ključno vlogo ne le pri zagotavljanju večje 
kakovosti življenja državljanom, ampak tudi pri večji učinkovitosti podjetij in boljšemu 
dostopu podjetij do zdrave, izobražene in prilagodljive delovne sile;

18. poudarja, da je treba povečati obseg socialnih storitev, kot so varstvo otrok in dolgotrajna 
oskrba za ostarele;

Socialni dialog
19. opozarja, da je socialni dialog bistven sestavni del tradicij držav članic, da morajo pri 

vsaki uspešni reformi socialnega sistema sodelovati vse zainteresirane strani, zlasti 
socialni partnerji in civilna družba, ter poziva k pomembnejši vlogi trialoga na evropski 
ravni;

20. priporoča uvedbo koncepta družbene odgovornosti podjetij, da bi ovrednotili posege 
podjetij v vsakdanje življenje skupnosti, katerih del so;

Človeški viri
21. vztraja, da Komisija in države članice sodelujejo pri pripravi konkretnih programov, ki se 

osredotočajo na razvoj in krepitev človeških virov kot osrednje sestavine pri posodobitvi 
socialnih sistemov;

22. poudarja, da so nujno potrebni pozitivni ukrepi za to, da starejši delavci ostanejo na trgu 
delovne sile ali se vanj ponovno vključijo, pa tudi ukrepi za večjo prožnost pri izbiri 
pokojninskih shem in shem upokojevanja; poziva Komisijo, naj spremlja prizadevanja 
držav, kako obravnavajo vpliv demografskega staranja na vzdržnost pokojnin;

23. priporoča državam članicam, ki doslej še niso preučile novih oblik prilagodljive socialne 
varnosti, naj to storijo, da bi s tem spodbudile usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja in olajšale menjavanje zaposlitev;

24. priznava prednosti sistema "prilagodljive varnosti" za varovanje sposobnosti delavcev, da 
najdejo/ohranijo delo zaradi povečanja poklicne usposobljenosti s pomočjo poklicnega 
usposabljanja in vseživljenjskega učenja;

25. opozarja, da morata biti enakost spolov in načelo nediskriminacije zaradi rase, verske 
pripadnosti, spola, starosti ali invalidnosti sistematično vključena v celotno socialno 
politiko;

Socialna zaščita
26. poudarja, da morajo sistemi socialne zaščite prispevajo k učinkovitemu doseganju ciljev 

preprečevanja in odpravljanja revščine ter socialne izključenosti s posebnim poudarkom 
na odpravljanju pasti revščine;

27. meni, da je zaposlitev pomemben dejavnik za doseganje socialne vključenosti; zato poziva 
k reformam, ki usmerjajo javno porabo v višanje stopnje aktivnosti in zagotavljanje 
spodbud za delo, in sicer s pomočjo odpravljanja pasti revščine, ki spodbujajo splošno 
nedejavnost;
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28. priznava, da je za doseganje prilagodljivosti pri t.i. prilagodljivi varnosti bistvenega 
pomena oblikovanje in ohranjanje ustreznih mehanizmov socialne zaščite;

29. poziva k široki razpravi o pravici vseh do sprejemljive pokojnine, s čimer bi pri starejših 
državljanih preprečili revščino in jim omogočili primeren življenjski standard;

Širša dimenzija
30. ponovno zatrjuje, da lahko EU uspešno ščiti svoje interese na mednarodni ravni le, če 

ohrani ekonomsko in socialno kohezijo;

31. poudarja, da mora EU v vseh trgovinskih in razvojnih pogajanjih in sporazumih trdno 
podpirati socialne vrednote solidarnosti in socialne pravičnosti;

32. poziva EU in države članice, naj glede tretjih držav z visoko gospodarsko rastjo (Brazilija, 
Rusija, Indija in Kitajska) sprejmejo politične ukrepe, da bi dosegli razvojni model, ki 
zagotavlja spoštovanje človekovih pravic, demokracijo, svobodo, delovne in okoljske 
standarde in socialno pravičnost; poziva EU, naj pomaga pri iskanju globalnega 
ravnotežja med gospodarsko rastjo in visokimi socialnimi in okoljskimi standardi;

o

o        o

33. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo posreduje Svetu in Komisiji .
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OBRAZLOŽITEV

Kako tudi vnaprej državljanom EU zagotavljati boljši življenjski standard in istočasno ostati 
konkurenčni v svetovnem merilu? V kakšnem razmerju naj bodo gospodarska in socialna 
politika ter politika zaposlovanja, da bo zagotovljena trajna rast in socialna kohezija? Kako 
zagotoviti, da bomo vsi uživali koristi rasti?

Evropski socialni model
Evropski socialni model je v prvi vrsti vprašanje vrednot. Ne glede na to, kateri evropski 
socialni sistem proučujemo, povsod najdemo skupne temeljne vrednote: enakost, solidarnost, 
prerazporejanje, splošen, brezplačen ali poceni dostop do izobraževanja in zdravstvenega 
varstva, pa široka paleta drugih javnih storitev. Vse to je razumljeno kot pravica državljanov 
in kot bistveno za izoblikovanje uspešnega modernega gospodarstva in pravične družbe. Prav 
v tej točki se naš evropski model razlikuje od, denimo modela ZDA. 

Različna področja socialne politike (npr. socialno varstvo, zdravstvo, izobraževanje, varstvene 
storitve in oskrba) so v Uniji zelo razvita, kar dokazuje, da velik pomen pripisujemo socialni 
koheziji.

Teoretiki razlikujejo med štirimi modeli (nordijski, anglosaksonski, celinski in sredozemski), 
ki se medsebojno razlikujejo glede ravni zaščite ali možnosti za posamezne pobude, a jih 
vseeno odlikujejo skupne značilnosti.

Vsem 25 državam članicam so skupne iste vrednote in isti cilj: uskladiti gospodarsko 
učinkovitost, konkurenčnost in socialno pravičnost. Razlikujejo se le načini, s katerimi 
skušajo cilje doseči. Takšni nacionalni modeli so se razvili skozi dolg in kompleksen 
zgodovinski proces.

Soporočevalca menita, da je prav, da priznamo tako skupne vrednote kot razlike v sistemih 
držav članic.

Uspeh evropskega socialnega modela
Evropska unija je "proces v teku". O njenih mejah in pristojnostih se moramo še dokončno 
sporazumeti. V razpravo o demokratičnem upravljanju in nadaljnjem razvoju Unije bo 
verjetno vključenih kar nekaj generacij. Vodilo nastanka združene Evrope je bilo doseči, da se 
evropske države ne bi nikoli več vojskovale med seboj, kar pomeni, da je bila osnovna skrb 
dobrobit narodov Evrope in širšega sveta.

Ne glede na neuspehe in potrebne reforme je prav, da poudarimo, da je evropski socialni 
model uspešen. V širšem svetovnem merilu uživa ugled, češ da prinaša visoko kakovost 
življenja. Druge države oziroma regije (Bližnji in Srednji vzhod) in organizacije (Mercosul, 
Asean) ga prikazujejo kot uspešnega.

Čeprav je v tej naši Uniji brez dela več kot 80 milijonov delovno sposobnih ljudi, na samem 
robu revščine pa še vedno živi preko 70 milijonov moških, žensk in otrok, je članstvo v EU 
vendarle zelo pripomoglo k splošni blaginji in politični, socialni in gospodarski stabilnosti 
držav članic.

Izzivi
Danes je bolj kot kdaj koli prej splošno sprejeto dejstvo, da temeljno načelo oblikovanja in 



PR\599325SL.doc 9/12 PE 367.963v01-00

SL

nadgradnje EU potrebuje nove opredelitve, če naj Unija odraža trenutno politično, 
gospodarsko in socialno stvarnost. To še toliko bolj velja zato, ker se delo in z njim povezani 
socialni odnosi zaradi tehnološke revolucije spreminjajo in je postopno staranje evropskega 
prebivalstva nekaj, s čimer se mora Evropa še posebej soočiti, če želi tudi v prihodnje igrati 
odmevno vlogo na svetovnem prizorišču. 

Na področju demografskega razvoja se Evropa sooča s povsem novimi težavami. Leta 2030 
bo v EU kar 18 milijonov manj mladih kot danes. Leta 2050 bo Unija štela 60 milijonov manj 
prebivalcev kot danes.

Med 2005 in 2030 se bo število oseb nad 65 let povečalo za 52,3 % (ali za 40 milijonov), 
medtem ko bo skupina oseb, starih med 15 in 64 let, upadla za 6,8 % (ali za 21 milijonov).

Razmerje med neaktivnim prebivalstvom (mladi, starejši in druge odvisne osebe) in delovno 
aktivnimi bo prešlo od 49 % leta 2005 na 66 % leta 2030.

Tovrstni razvoj je posledica dveh dejavnikov. 

Prvi je daljšanje pričakovane življenjske dobe. Od leta 1960 se je pričakovana življenjska 
doba po 60. letu podaljšala za 5 let za ženske in za 4 leta za moške. To pomeni, da bo število 
oseb, starejših od 80 let, do leta 2050 naraslo za 180 %.

Drugi dejavnik je upadanje števila rojstev. Stopnja rodnosti je v Evropi zadnjih nekaj deset 
let močno upadla. Če želimo število prebivalstva ohraniti na sedanji ravni, potem mora 
minimalna rodnost znašati 2,1 otroka na žensko, leta 2003 pa je bilo povprečje v Uniji 1,48 
otroka.

Tovrstni razvoj pomembno vpliva na blaginjo in odnose med generacijami.

Pred evropskim sistemom so še drugi izzivi, npr. globalizacija v vsej svoji raznolikosti in 
tehnološka revolucija, zaradi katere je za podjetja lažje in finančno bolj zanimivi, če 
proizvodnjo preselijo v države, kjer je delovna sila poceni in kjer je zaščita delavcev, 
potrošnikov in okolja na nižji ravni.

Zaradi globalizacije so nekatere države zabeležile spodbudno gospodarsko rast, kar v celoti 
gledano pozitivno vpliva na zmanjševanje revščine.

Zato pa se druge države soočajo s težavami pri prilagajanju na novo realnost, kar je poglobilo 
občutek zmedenosti med ljudmi, zlasti v tistih državah članicah, kjer je stopnja brezposelnosti 
zelo visoka, pa v državah, kjer se je izkazalo, da je bila integracija priseljenih delavcev in 
njihovih družin neuspešna.

Reforma
Zaradi naštetih in še številnih drugih razlogov se je evropski socialni model znašel v jedru 
razprav po vsej Evropi.

Demografske spremembe (staranje prebivalstva, upadanje števila rojstev, daljše trajanje 
življenja), tehnološki razvoj, globalizacija, pojav novih industrijskih gospodarstev in s tem 
povezani pritiski na javne izdatke so razlogi, zaradi katerih je absolutno nujna reforma 
socialnih sistemov, ki morajo imeti produktivno vlogo v naši ekonomiji.

Reforma mora biti zelo obsežna: seči mora na področje zakonodaje, proračuna, javne uprave 
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in industrijskih odnosov.

V nasprotju s tem, kar menijo nekateri, socialni model Evropske unije ni njen glavni problem. 
Večji problem je vprašanje, kako odpraviti precejšnjo nenaklonjenost do vprašanja 
gospodarskih reform. Dokler bo EU beležila približno eno ali dvoodstotno rast, ni prav veliko 
manevrskega prostora, čeprav je manjšanje socialnih ugodnosti skoraj neizogibno.

Unija lahko pri potrebni reformi sodeluje z nadaljnjo integracijo notranjega trga, ki 
državljanom EU ponuja izjemne možnosti in hkrati pozitivno vpliva na rast in blaginjo. 
Notranji trg potrebuje novih spodbud: bistveno večje naložbe, dovolj obsežno finančno 
perspektivo do leta 2013, ki bo omogočila ozemeljsko in socialno kohezijo vseh 
petindvajsetih držav članic, dodatno liberalizacijo trgov in prosto gibanje oseb, vendar brez 
tekmovalnosti za vsako ceno in nenazadnje dokončanje vseevropskih omrežij.

Sklepi
Namen lizbonske strategije je bil odzvati se na potrebo po celovitih in skupnih socialnih in 
tržnih reformah, ki bi vodile v Evropo odličnosti, v Evropo, ki bi se znala spopasti z vsemi 
izzivi. Kasneje, decembra 2001, je bilo z laekensko izjavo jasno izraženo, da Evropa znotraj 
novega svetovnega reda nujno potrebuje "novega zaleta".

V obeh dokumentih je socialna dimenzija Evrope predstavljena kot temelj, na katerem sloni 
podpora državljanov projektu Evropske unije.

Ustavo je ratificiralo 14 držav članic, v dveh primerih pa je bila z referendumom zavrnjena. 
Izrečenih je bilo že mnogo besed o tem, zakaj sta jo Francija in Nizozemska zavrnili, čeprav 
je povsem očitno, da preambula v prvem delu, z navedenimi ambicijami, vrednotami in cilji
Evropske unije, in listina o temeljnih pravicah v drugem delu, v veliki meri odražata globoko 
zarezan občutek državljanov, po katerem se opredeljujejo kot Evropejci.

Pričujoči osnutek poročila o evropskem socialnem modelu za prihodnost izhaja iz prej 
opisanega konteksta in začrtuje koncept evropskega socialnega modela. Skuša tudi ugotoviti, 
kako se koncept lahko razvija v začetku 21. stoletja in se vključi v proces, v katerem bi se 
lahko ustrezno odzvali na pričakovanja Evropejcev tako glede naše celine kot glede 
pravičnosti v svetu.

Soporočevalca poudarjata, da reforma ne sme voditi v opuščanje vsega, kar je v evropskem 
modelu pozitivno, pač pa v ohranjanje temeljnih pravic, kar lahko dosežemo tako, da 
modelu zagotovimo ustrezno vzdržnost.

Slednja je odvisna od tega, kako uspešna bo strategija rasti in zaposlovanja ter od reform 
samih. Temelj osnove in vzdržnosti je dinamično, v inovacije usmerjeno in poslovno prijazno 
okolje, ki upošteva usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in priznava potrebo ljudi 
po varnosti v hitro spreminjajoči se družbi.

Vzdržnost je veliko večji problem celinskih in sredozemskih sistemov, kar opravičuje potrebo 
po tem, da proučimo nove načine financiranja sistemov socialne varnosti, na primer z 
ustvarjeno dodatno vrednostjo podjetij.

Ne smemo pozabiti, da evropska konkurenčnost in socialni model nista nasprotna si pojma, 
pač pa sta soodvisna. Načrt posodobitve mora temeljiti na načelu, da je socialna politika 
pomemben faktor gospodarske rasti in blaginje, če je le pravilno zastavljena. V ta namen bi 
morale države članice celovito izvajati lizbonsko strategijo, ki je pravzaprav delovni načrt 
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reforme. Čim hitreje bi bilo treba sprejeti ustrezne smernice za to, da Evropa postane 
konkurenčnejša in da ustvarimo resnično družbo znanja.

Pri tem je pomemben koncept "prilagodljive varnosti" (an. "flexycurity), ki na eni strani 
pomeni večjo prilagodljivost trga delovne sile ter posodobitev organizacije dela in delovnih 
odnosov, na drugi strani pa večjo varnost in boljše socialno varstvo delavcev, usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja, preusposabljanje in vseživljenjsko učenje. Poskrbeti je 
treba za došolanje in pomoč ranljivim in zapostavljenim skupinam, ki so že na trgu delovne 
sile oziroma ki imajo težave pri dostopu do njega.

To pa ustreza trem ključnim točkam, ki jih lizbonska strategija izpostavi na področju 
zaposlovanja:
– večja prilagodljivost delavcev,
– spodbude za vstop na trg delovne sile in
– večje investicije v človeški kapital in vseživljenjsko učenje.

Evropa ne sme opustiti smelo zastavljenih socialnih politik, ampak mora polno izkoristiti 
njihov možni prispevek h gospodarski učinkovitosti in kakovosti življenja.
– Večja učinkovitost socialnih politik;
– Odprava pasti revščine in drugih ovir za delo;
– Investicije v razvoj (izobraževanje, poklicno usposabljanje), vzdrževanje (zdravja) in 

aktiviranje človeških virov (z ukrepi za aktivni trg delovne sile);
– Zagotavljanje, da načini financiranja socialnih politik prispevajo k zaposlovanju in 

rasti, hkrati pa ohranjajo načelo medsebojne pomoči in medgeneracijske solidarnosti.

Osrednje mesto gre izobraževanju, zdravju, večji usposobljenosti, vseživljenjskemu učenju in 
odpravljanju ovir pri dostopu do trga delovne sile. Razvijanje sposobnosti ljudi ni bistveno le 
za izgradnjo družbe, temelječe na znanju, ampak je ključni element družbene integracije in 
večje kakovosti življenja vseh državljanov. Večje investicije v usposobljenost ljudi in njihovo 
aktiviranje prispeva tudi h kakovosti in obsegu delovne sile, kar je bistvenega pomena za rast, 
saj se na osnovi znanja in sposobnosti posameznikov povečata produktivnost in sposobnost 
družbe, da se razvija in prilagaja novim tehnologijam. Zaradi vedno novih in številnih 
tehnoloških sprememb je še toliko bolj nujno, da jim državljani sledijo in jih s pomočjo 
vseživljenjskega učenja obvladajo, na ta način pa so pripravljeni na izzive globalne 
konkurence, ki prihaja iz vedno številnejših na znanju temelječih gospodarstev.

Enako pomembno je, da reformo socialnih sistemov razumejo in podprejo sami evropski 
državljani. V ta namen morajo Unija, države članice in javne oblasti pripraviti akcije, s 
katerimi bi obveščali državljane in se s predstavniki sindikatov in civilne družbe dogovorili o 
spremembi. Evropski socialni model in njegove koristi so odličen primer dejanskega vpliva 
Unije na življenje državljanov. Za državljane Unije so pomembna delovna mesta, rast, 
blaginja in socialna pravičnost.

Evropski socialni model za prihodnost bi moral ponuditi sintezo najboljšega v posameznih 
nacionalnih sistemih, čeprav bi bile še vedno možne nacionalne preference in pogoji.

Vloga Evropske unije v odnosu do pristojnosti držav članic
Socialna politika in politika zaposlovanja sta v prvi vrsti v pristojnosti držav članic, zato 
njihove odgovornosti na tem področju ne gre podcenjevati. Vseeno pa lahko Unija odigra 
pomembno vlogo s tem, da nacionalnim politikam nameni pomoč iz strukturnih skladov, 
usklajuje različna prizadevanja znotraj lizbonskega procesa, pripravi skupne smernice za rast 
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in zaposlovanje ter izvaja odprto metodo koordinacije na področju socialnega varstva in 
izobraževanja. Prav je, da bi pri izvajanju odprte metode koordinacije večjo vlogo dobijo
nacionalni parlamenti in Evropski parlamenti.

Širša dimenzija
Evropski socialni model je bil in še vedno je generator miru v Uniji, hkrati pa je zgled celemu 
svetu. Zaradi tega je naloga EU, da novim državam pomaga pri iskanju globalnega ravnotežja 
med gospodarsko rastjo in visokimi socialnimi in okoljskimi standardi.


