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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en europeisk social modell för framtiden
(2005/2248(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande om europeiska värderingar i en 
globaliserad värld (KOM(2005)0525),

– med beaktande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa,

– med beaktande av den europeiska sociala stadgan,

– med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2006 om Europeiska rådets 
överenskommelse avseende budgetplanen och förnyelsen av det interinstitutionella avtalet 
för 2007–20131,

– med beaktande av ILO-konventionerna om internationella arbets- och miljönormer,

– med beaktande av rapporten från högnivågruppen om socialpolitikens framtid i ett 
utvidgat EU från maj 2004,

– med beaktande av den sociala agendan för perioden 2006–2010,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om hållbar finansiering av EU:s 
socialpolitik (SEK(2005)1774),

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för internationell 
handel, och av följande skäl:

A. Den europeiska sociala modellen återspeglar allmänna värderingar som bygger på 
bevarandet av fred, social rättvisa, solidaritet, frihet och demokrati och respekt för de 
mänskliga rättigheterna.

B. De senaste 60 åren har dessa allmänna värderingar gett EU en möjlighet att bli ett område 
med större ekonomiskt välstånd och mer social rättvisa.

C. Även om medlemsstaterna har olika sociala system och har tillämpat dessa värderingar på 
olika sätt, strävar de gemensamt efter att uppnå en balans mellan ekonomisk tillväxt och 
social solidaritet. Detta återspeglas i den europeiska sociala modellen, som utgörs av 
enhetliga värderingar och en mångfald av system.

  
1 Antagna texter, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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D. Medlemsstaterna och EU har prioriterat upprätthållandet av de värderingar som ingår i 
den europeiska sociala modellen, vilket framgår av Lissabonstrategins målsättning, där 
social utveckling är en av stöttepelarna för hållbar utveckling.

E. Det finns ett tydligt behov av att modernisera och förbättra den europeiska sociala 
modellen för att kunna stå emot demografiska förändringar, möta globaliseringens 
utmaningar och öka humankapitalets möjligheter att följa med i en snabb teknisk 
utveckling.

F. Inga reformer av den europeiska sociala modellen får försvaga de värderingar som utgör 
dess kärna.

G. En snabbare ekonomisk tillväxt är av största vikt för de europeiska sociala normernas 
hållbarhet, och sociala normer är nödvändiga för hållbar tillväxt.

H. När socialpolitiken är utformad på rätt sätt får den inte betraktas som en kostnad, utan 
skall i stället ses som en faktor som kan påverka EU:s ekonomiska tillväxt positivt, inte 
bara genom ökad produktivitet och konkurrenskraft, utan också genom att den skapar 
social sammanhållning och garanterar tillgången på grundläggande rättigheter. Därmed 
blir den en viktig faktor för att säkra samhällsfred och politisk stabilitet, utan vilka en 
bestående ekonomisk utveckling är omöjlig.

I. Tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse erkändes 
uttryckligen för första gången i Amsterdamfördraget som avgörande faktorer när 
medlemsstaterna skall garantera social och territoriell sammanhållning och som områden 
inom vilka medlemsstaterna behöll sin rätt att besluta och finansiera, och denna 
ståndpunkt förstärktes i utkastet till konstitutionellt fördrag, som utgjorde en tydligare 
rättslig grund för en europeisk ramlagstiftning inom detta område.

J. Konceptet den europeiska sociala modellen återspeglas i det konstitutionella fördraget och 
förstärks av principerna om jämställdhet och solidaritet.

K. EU har kapaciteten att påverka ekonomierna i andra delar av världen på gott och ont 
genom vårt sätt att bedriva handel, både vad gäller vår roll i WTO och de krav vi ställer på 
mindre utvecklade regioner och länder och de överenskommelser vi ingår med dem.

Reformering av den europeiska sociala modellen
1. Europaparlamentet understryker nödvändigheten av att bevara och förstärka de 

värderingar som ligger till grund för den europeiska sociala modellen – jämlikhet, 
solidaritet och omfördelning med lika tillgång till offentliga tjänster för alla medborgare –
och den höga sociala standard som redan uppnåtts.

2. Europaparlamentet påminner om att endast en union baserad på sammanhållning som 
försvarar sina gemensamma värderingar kan vara stark nog att försvara sina intressen.

3. Europaparlamentet är övertygat om att det inte finns något alternativ till att omedelbart 
reformera de delar av de ekonomiska och sociala systemen som visat sig otillräckliga för 
att hantera de utmaningar som de demografiska förändringarna, globaliseringen och 
IT-revolutionen utgör.
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4. Europaparlamentet är medvetet om att medborgarna i vissa medlemsstater är särskilt 
oroade över arbetslösheten och risken för att de sociala skyddssystemen eventuellt skall 
bryta samman.

5. Europaparlamentet anser att förnyandet av EU:s åtagande för ett socialt Europa är av 
yttersta vikt för att återställa medborgarnas förtroende för EU-projektet, som erbjuder 
arbetstillfällen, tillväxt och välstånd.

6. Europaparlamentet är fullt medvetet om att sysselsättning och socialpolitik till största 
delen hör till de nationella befogenheterna, men påpekar att det finns ett behov av att EU 
skapar ett ekonomiskt och socialt ramverk som ger medlemsstaterna möjlighet att 
genomföra nödvändiga reformer på nationell nivå i enlighet med sina egna ekonomiska, 
sociala och politiska förhållanden.

7. Europaparlamentet ber kommissionen att ta ytterligare initiativ för att helt genomföra den 
inre marknaden, som, om den genomförs fullt ut, kommer att skapa ekonomisk tillväxt 
och konkurrenskraft, samtidigt som man ser till att det inte blir en tävling mot botten vad 
gäller sociala villkor samt konsument- och miljövillkor.

8. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att genomföra 
Lissabonstrategins färdplan fullt ut, vilket anses vara den enda hållbara vägen för att 
uppnå ekonomisk tillväxt, öka konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen. Parlamentet 
uppmanar särskilt medlemsstaterna att uppnå de särskilda mål som fastställts för 
sysselsättning, investeringar i forskning och utveckling (FoU), barnomsorg och livslångt 
lärande.

9. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att fördjupa samarbetet och utbytet 
av bästa praxis genom en förbättrad metod för öppen samordning, som är ett effektivt 
policyskapande instrument inom området för sysselsättning, socialt skydd, social 
utslagning, pensioner och hälsovård.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att demokratisera den öppna 
samordningsmetoden och försäkra att inte bara Europaparlamentet, utan även de 
nationella parlamenten, spelar en aktiv roll i uppnåendet och genomförandet av de mål 
som ställts upp av medlemsstaternas regeringar.

11. Europaparlamentet poängterar vikten av att lansera offentliga kampanjer för att förklara 
och förhandla fram en gemensam grund för reformmålen, med aktiv medverkan av EU:s 
institutioner, nationella regeringar, offentliga myndigheter, arbetsmarknadens parter och 
icke-statliga organisationer.

12. Europaparlamentet upprepar stödet för sin resolution av den 12 januari 2005 om fördraget 
om upprättande av en konstitution för Europa1 och kommissionens 3D-kampanj för 
dialog, diskussion och demokrati.

Finansiering av reformen
13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra reformer i syfte att 

garantera de nationella sociala systemens finansiella hållbarhet, utan att riskera förvärvade
  

1 EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
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rättigheter, ömsesidigt stöd och solidaritet mellan generationerna, med beaktande av 
förändringarna i samhället och på arbetsmarknaden, de demografiska förändringarna, 
globaliseringen och den tekniska utvecklingen. Parlamentet påpekar att en del av de mest 
framgångsrika medlemsstaterna redan har genomfört sådana reformer samtidigt som de 
behållit stödet för och effektiviteten hos sina sociala system.

14. Europaparlamentet är medvetet om att de nuvarande bidragen till det sociala systemet i 
vissa medlemsstater kan vara otillräckliga för att uppfylla medborgarnas förväntningar. 
Parlamentet anser att medlemsstaterna bör försöka finna alternativa vägar att finansiera 
sådana system, såsom till exempel att utnyttja det mervärde som produceras av vissa 
företag, samtidigt som solidaritetsprincipen respekteras.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja EU-medel, såsom de 
europeiska strukturfonderna, effektivare för att samfinansiera nationella reformer, men är 
speciellt oroligt över att den föreslagna budgetplanens begränsningar skall avslöjas och att 
den inte kommer att räcka till för att finansiera de prioriterade reformer som redan 
identifierats.

16. Europaparlamentet understryker att alla reformer måste beaktas inom ramen för 
medlemsstaternas budgetmässiga manöverutrymme, men hävdar att den reformerade 
stabilitets- och tillväxtpakten erbjuder möjligheter till sociala investeringar som tidigare 
inte varit tillgängliga.

Tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
17. Europaparlamentet påminner om att tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt 

ekonomiskt intresse utgör en viktig del av den europeiska sociala modellen och är 
grundläggande för den allmänna tillgången till hälsovård, utbildning, kollektivtrafik samt
vatten och energi till alla medborgare. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga 
fram ett förslag till ramdirektiv om dessa tjänster så snart som möjligt. Parlamentet anser 
att det är av grundläggande vikt att tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse respekteras i samband med reformen av vårt sociala system med 
tanke på den grundläggande funktion som de fyller, inte bara för att ge medborgarna en 
bättre livskvalitet, utan också för att förbättra företagens effektivitet och deras tillgång till 
en frisk, välutbildad och flexibel arbetskraft.

18. Europaparlamentet understryker behovet av att bredda målsättningen för allmänna tjänster 
såsom barnomsorg och långtidsvård för de äldre.

Social dialog
19. Europaparlamentet påminner om att den sociala dialogen utgör ett grundläggande inslag i 

medlemsstaternas traditioner, att varje lyckad reform av de sociala systemen bör innefatta 
samtliga berörda aktörer, i synnerhet arbetsmarknadens parter och civilsamhället, och att 
trepartsmötet bör ges en mer framträdande roll på EU-nivå.

20. Europaparlamentet rekommenderar att man tillämpar konceptet ansvarsfullt företagande 
för att utvärdera företagens påverkan på det dagliga livet i de samhällen där de är 
verksamma.
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Mänskliga resurser
21. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen och medlemsstaterna att gemensamt 

upprätta konkreta program som inriktas på att utveckla och bibehålla humankapitalet som 
ett centralt element i moderniseringen av systemen för social trygghet.

22. Europaparlamentet pekar på det omedelbara behovet av positiva åtgärder för att 
uppmuntra äldre arbetstagare att stanna kvar på eller gå tillbaka till arbetsmarknaden, och 
behovet av ökad flexibilitet i valet av pensions- och avgångssystem. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att övervaka de nationella insatserna för att ta itu med den 
åldrande befolkningens effekter på pensionernas hållbarhet.

23. Europaparlamentet rekommenderar att de medlemsstater som inte redan gjort det 
överväger nya former av flexibilitet för systemen för social trygghet i syfte att främja en 
balans mellan arbete och familjeliv och underlätta byte av arbete.

24. Europaparlamentet inser fördelarna med ett ”flex-säkerhetssystem” (”flexicurity”) för att 
skydda arbetarnas möjligheter att behålla/finna arbete genom att förbättra 
yrkesfärdigheterna med hjälp av yrkesutbildning och livslångt lärande.

25. Europaparlamentet påminner om att jämställdhet mellan könen och principen för 
icke-diskriminering på grund av ras, religion, kön, ålder eller funktionshinder systematiskt 
måste inkluderas i all socialpolitik.

Socialt skydd
26. Europaparlamentet betonar att systemen för social trygghet måste utgöra ett effektivt 

bidrag för att nå målet att förebygga och bekämpa fattigdom och socialt utanförskap, med 
särskild tonvikt på att eliminera fattigdomsfällorna.

27. Europaparlamentet anser att sysselsättning är en viktig faktor för att uppnå social 
integration. Parlamentet uppmanar därmed till reformer som inriktar de offentliga 
investeringarna mot ökad sysselsättning samt stimulerar till arbete genom att utrota de 
fattigdomsfällor som uppmuntrar till inaktivitet.

28. Europaparlamentet erkänner att skapandet och upprätthållandet av lämpliga sociala 
skyddsmekanismer är en oumbärlig förutsättning för flexibilitet i 
”flex-säkerhetsstrategin”.

29. Europaparlamentet uppmanar till en bred debatt om allas rätt till en dräglig pension, som 
förhindrar att de äldre hamnar i fattigdom och som garanterar dem en anständig 
levnadsstandard.

Den externa dimensionen
30. Europaparlamentet hävdar åter med bestämdhet att EU enbart kan försvara sina intressen 

på internationell nivå med bevarad ekonomisk och social sammahållning.

31. Europaparlamentet betonar att EU med kraft bör marknadsföra sina sociala värderingar 
solidaritet och social rättvisa i samband med alla förhandlingar och avtal på handels- och 
utvecklingsområdet.
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32. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta politiska åtgärder i sina 
förbindelser med tredjeländer med snabb ekonomisk tillväxt (Brasilien, Ryssland, Indien 
och Kina) för att uppnå en utvecklingsmodell med respekt för de mänskliga rättigheterna, 
demokrati, frihet, arbets- och miljönormer samt social rättvisa. Parlamentet uppmanar EU 
att bidra i arbetet med att finna en global balans mellan ekonomisk tillväxt och en hög 
social och miljömässig standard.

o

o        o

33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Hur skall man kunna fortsätta förbättra levnadsstandarden för EU:s medborgare, samtidigt 
som EU förblir konkurrenskraftigt i den globala ekonomin? Hur kan man integrera ekonomi-, 
sysselsättnings- och socialpolitiken på ett sätt som leder till hållbar utveckling och social 
sammanhållning? Hur kan man se till att alla får ta del av de fördelar som tillväxten medför?

Den europeiska sociala modellen
Den europeiska sociala modellen är framför allt en fråga om värderingar. Vilket europeiskt 
socialt system vi än undersöker finner vi de gemensamma värderingarna jämlikhet, solidaritet 
och fördelning som fundament, med allmän, gratis eller billig tillgång till utbildning och 
hälsovård och en mängd andra offentliga tjänster som hör till de medborgerliga rättigheterna 
och utgör en nödvändig grund för att skapa en framgångsrik modern ekonomi och ett rättvist 
samhälle. Det är på detta sätt som vår europeiska modell skiljer sig från exempelvis den 
amerikanska.

Socialpolitiken (inklusive socialt skydd, hälsa, utbildning och vård) är högt utvecklad inom 
EU, vilket visar på en stark strävan efter social sammanhållning.

Forskarna urskiljer fyra olika modeller (en nordisk, en anglosaxisk, en kontinental modell och 
en Medelhavsmodell) med olikheter (vad gäller skyddsnivå och utrymme för individuella 
initiativ) men också med gemensamma drag.

Alla de 25 medlemsstaterna delar samma värderingar och samma mål, nämligen att 
kombinera goda ekonomiska prestationer och konkurrens med social rättvisa. De har olika 
instrument för att nå samma mål. Dessa nationella modeller är resultatet av långa och 
komplexa historiska processer.

Föredragandena anser att det är viktigt att erkänna både de enhetliga värderingarna och 
skillnaderna mellan medlemsstaternas system.

Framgången med den europeiska sociala modellen
EU är ”under konstruktion”. Gränser och ansvarsområden har ännu inte bestämts slutgiltigt. 
Debatten om och utvecklingen av dess demokratiska styre kommer att fortsätta, förmodligen i 
flera generationer. Även om den utlösande impulsen när man skapade en europeisk 
gemenskap var att förhindra att de europeiska staterna någonsin skulle kunna börja krig mot 
varandra igen, var givetvis välståndet för de europeiska medborgarna och övriga världens 
medborgare ett grundläggande syfte.

Det är viktigt att understryka framgången med den europeiska sociala modellen, trots alla 
misslyckanden och behovet av reformer. Över hela världen är den europeiska sociala 
modellen känd för att ge hög livskvalitet. EU-modellen ses som ett exempel på framgång av 
andra länder, regioner (Mellanöstern) och organisationer (Mercosur, Asean).

Trots att drygt 80 miljoner människor i arbetsför ålder är arbetslösa och över 70 miljoner män, 
kvinnor och barn fortfarande lever på gränsen till fattigdom i vår union, har det allmänna 
välståndet och den politiska, sociala och ekonomiska stabiliteten i medlemsstaterna ökat 
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kraftigt sedan de blivit medlemmar av EU.

Utmaningar
Det är tydligare än någonsin att den grundläggande tanken bakom att skapa och utveckla EU 
är i behov av en revidering som återspeglar dagens politiska, ekonomiska och sociala 
verklighet. Det gäller speciellt under omständigheter där den tekniska revolutionen leder till 
omstruktureringar av arbeten, vilket i sin tur ger upphov till nya sociala förhållanden, och där 
det gradvisa åldrandet av Europas befolkning innebär en utmaning när det gäller att bibehålla 
en livskraftig europeisk närvaro på världsarenan.

Vad gäller den demografiska utvecklingen står Europa nu inför helt nya problem. År 2030 
kommer det att finnas 18 miljoner färre ungdomar inom EU än i dag, och 2050 kommer 
medborgarna vara 60 miljoner färre än i dag.

Mellan 2005 och 2030 kommer antalet personer över 65 års ålder att stiga till 52,3 procent av 
befolkningen (+ 40 miljoner), medan gruppen av personer mellan 15 och 64 år kommer att 
minska med 6,8 procent (– 21 miljoner).

Förhållandet mellan inaktiva personer (unga, gamla och andra beroende personer) och 
personer i arbetsför ålder kommer att stiga från 49 procent under 2005 till 66 procent år 2030.

Denna utveckling är resultatet av två faktorer.

Den första är den stigande medellivslängden. Sedan 1960 har medellivslängden, som då var
60 år, ökat med fem år för kvinnor och med fyra år för män. Som ett resultat av detta kommer 
antalet personer över 80 år att öka med 180 procent till 2050.

Den andra faktorn är sjunkande födelsetal. Fertiliteten i Europa har sjunkit märkbart de 
senaste årtiondena. Det lägsta födelsetalet för att bibehålla befolkningen på nuvarande nivå är 
2,1 barn per kvinna, att jämföra med födelsetalet för kvinnorna i EU under 2003 på 1,48 barn.

Denna utveckling har stor inverkan på välståndet och på förhållandet mellan generationerna. 

Andra utmaningar för det europeiska systemet är globaliseringens olika sidor och den 
tekniska revolutionen, som gör det enklare och mer ekonomiskt attraktivt för företag att flytta 
till länder med lägre löner som kan vara mindre utvecklade när det gäller skyddet för 
arbetskraften samt konsument- och miljöskyddet.

Till följd av globaliseringen har vissa länder uppvisat en intressant ekonomisk tillväxttakt, 
vilket positivt bidrar till att reducera den globala fattigdomen.

En del andra länder har däremot haft svårt att anpassa sig till denna nya verklighet, vilket har 
fördjupat invånarnas känsla av vilsenhet, speciellt i de medlemsstater där arbetslösheten är 
mycket hög och även i de stater där integreringen av migrerande arbetstagare och deras 
familjer har misslyckats.

Reform
På grund av dessa och många andra orsaker är en reform av den europeiska sociala modellen 
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central för debatten i Europa i dag.

Demografiska förändringar (åldrande, sjunkande födelsetal, högre medellivslängd), teknisk 
utveckling, globalisering, uppkomsten av nya industriella ekonomier och det resulterande 
trycket på offentliga utgifter kräver en omedelbar reformering av de sociala systemen för att 
se till att de fyller en produktiv funktion i vår ekonomi.

Syftet med denna välbehövliga reform är brett: den påverkar lagstiftning, budget, offentlig 
förvaltning och relationerna på arbetsmarknaden.

I motsats till vad som hävdas från vissa håll är den europeiska sociala modellen inte EU:s 
huvudproblem. Problemet handlar snarare om det breda motståndet mot att genomföra 
ekonomiska reformer. Så länge EU växer med omkring 1–2 procent kan inte så mycket göras, 
vilket nästan oundvikligt leder till en förlust av sociala förmåner.

EU kan bidra till den nödvändiga reformen genom ytterligare integrering av den inre 
marknaden, vilket skapar enorma möjligheter för EU:s medborgare och för tillväxt och 
välstånd. Den inre marknaden behöver vitaliseras genom att kraftigt öka investeringarna och 
budgetplanen fram till 2013, vilket räcker för att säkra den territoriella och sociala 
sammanhållningen i samtliga 25 medlemsstater, genom en ytterligare avreglering av 
marknaderna och den fria rörligheten för personer på ett sätt som inte leder till att man ”siktar 
mot botten” och genom att slutföra de transeuropeiska näten.

Beslut
Syftet med Lissabonstrategin var att ta itu med behovet av genomgripande och integrerade 
sociala reformer och marknadsreformer för att kunna skapa ett Europa i världsklass, som 
skulle klara av utmaningarna. Senare, i december 2001, slog man i Laekenförklaringen tydligt 
fast vikten av en ”omstart” av Europa till följd av den nya världsordningen.

I båda besluten ses Europas sociala dimension som en grundläggande faktor för att 
medborgarna skall stödja EU-projektet.

Konstitutionen har ratificerats i 14 medlemsstater men avvisats i två folkomröstningar. Det 
har debatterats mycket om anledningarna till att konstitutionen avvisades i Frankrike och 
Nederländerna, men det står klart att ingressen, som redovisar unionens ambitioner, 
värderingarna, målsättningarna i del 1 och stadgan om de grundläggande rättigheterna i del 2 
till stor del återspeglar medborgarnas djupt rotade känsla av att uppfatta sig själva som 
européer.

Detta förslag till betänkande om Europas sociala modell för framtiden tar avstamp utgående
från ovannämnda ram i syfte att dra upp riktlinjer för konceptet den europeiska sociala 
modellen, samt även för hur vi kan utveckla konceptet under första delen av det 
21:a århundradet som en del av processen för att tillgodose européernas ambitioner för vår 
kontinent och för en rättvis värld.

Föredragandena poängterar att denna reform inte bör handla om att ge upp det som har 
åstadkommits med hjälp av den europeiska modellen, utan snarare om att bevara de 
grundläggande värderingarna genom att säkra den europeiska modellens hållbarhet.
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Modellens hållbarhet beror både på att strategin för tillväxt och arbetstillfällen lyckas, och på 
att själva modellen reformeras. Grunden för reform och hållbarhet är en dynamisk, 
innovationsinriktad och företagsvänlig miljö som respekterar balansen mellan arbete och 
familjeliv och erkänner människors behov av trygghet i ett samhälle som snabbt förändras.

Problemet med hållbarhet är mer koncentrerat i de kontinentala systemen och 
Medelhavssystemen, vilket gör att det är berättigat att se på nya metoder för att finansiera 
systemen för social trygghet, bland annat genom det mervärde som skapas av företag.

Vi bör komma ihåg att Europas konkurrenskraft och sociala modell inte är varandras 
motsatser utan snarare ömsesidigt är beroende av varandra. Dagordningen för modernisering 
bör bygga på principen att socialpolitik, om den är korrekt utformad, är en produktiv faktor 
för ekonomisk tillväxt och välstånd. Därför bör medlemsstaterna genomföra 
Lissabonstrategin, reformens färdplan, till fullo. Man bör omgående vidta de nödvändiga 
åtgärderna för att göra Europa mer konkurrenskraftigt och för att skapa ett verkligt 
kunskapssamhälle.

Konceptet ”flexsäkerhet” är viktigt i detta avseende: det innebär en strategi för ökad 
flexibilitet på arbetsmarknaden, modernisering av arbetslivets organisering och förhållandena 
på arbetsmarknaden kombinerat med säkerhet och socialt skydd för de anställda, balans 
mellan arbete och familjeliv, omskolning och livslångt lärande. Åtgärder måste vidtas för att 
vidareutbilda och stödja sårbara och missgynnade grupper, antingen på arbetsmarknaden eller 
som har svårigheter att nå arbetsmarknaden.

Detta motsvarar Lissabonstrategins tre huvudutmaningar på sysselsättningsområdet:
– En ökning av arbetskraftens flexibilitet.
– Att uppmuntra fler människor att ge sig ut på arbetsmarknaden.
– Ökade investeringar i humankapital och livslångt lärande.

Europa får inte ge upp sin ambitiösa socialpolitik, utan bör till fullo utnyttja dess potentiella 
bidrag till goda ekonomiska resultat och livskvalitet.
– Öka socialpolitikens effektivitet.
– Eliminera fattigdomsfällor och annat som avskräcker från arbete.
– Investera i att utveckla (utbildning, yrkesvägledning), stödja (hälsa) och aktivera 

humankapitalet (genom aktiv arbetsmarknadspolitik).
– Se till att villkoren för finansiering av socialpolitiken medverkar till sysselsättning och 

tillväxt samtidigt som de upprätthåller principen om ömsesidigt stöd och solidaritet mellan 
generationerna.

Utbildning är av central betydelse, liksom hälsa, ökade kunskaper, livslångt lärande och 
undanröjande av hinder för att komma ut på arbetsmarknaden. Utvecklingen av människors 
kapacitet är inte bara av grundläggande vikt för att bygga upp ett kunskapsbaserat samhälle, 
utan är även en huvudkomponent i den sociala integreringen och förbättringen av 
livskvaliteten för alla invånare. Ökade investeringar i humankapitalet och aktivering av detta 
ökar också arbetsstyrkans kvalitet och kvantitet. Detta är nödvändigt för tillväxt, eftersom 
individuella kunskaper och färdigheter ökar produktiviteten och ett samhälles möjligheter att 
utvecklas och anpassa sig till ny teknik. Tekniken förändras och sprids i allt snabbare takt, 
vilket gör det än viktigare att alla medborgares färdigheter hålls aktuella genom livslångt 
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lärande. Endast så kan vi förbättra människors möjligheter att möta den globala konkurrensen 
från alltmer kunskapsbaserade ekonomier.

Det är lika viktigt att detta behov av att reformera de sociala systemen möts av förståelse och 
stöd från de europeiska medborgarna. Offentliga kampanjer från EU:s institutioner, 
medlemsstater och offentliga myndigheter bör bidra till att tillhandahålla information och 
genomföra förändringar tillsammans med fackföreningar och företrädare för civilsamhället.
Den europeiska sociala modellen och dess fördelar är ett perfekt sätt att visa för EU:s 
medborgare hur unionen påverkar deras liv. Arbete, tillväxt, välstånd och social rättvisa är 
viktiga för EU:s medborgare.

Den framtida europeiska sociala modellen bör återspeglas i ett system som är en syntes av de 
bästa inslagen i de olika nationella systemen, samtidigt som det lämnar utrymme för 
nationella preferenser och villkor.

EU:s roll och medlemsstaternas behörighet
Socialpolitiken och sysselsättningspolitiken är främst medlemsstaternas behörighetsområde 
och deras ansvar inom detta område bör inte underskattas. Trots detta kan EU fylla en viktig 
funktion genom att stödja den nationella politiken ekonomiskt via strukturfonderna, men även 
genom att samordna politiken inom ramen för Lissabonprocessen, de integrerade riktlinjerna 
för tillväxt och sysselsättning samt de öppna metoderna för samordning av socialt skydd och 
utbildning. De nationella parlamentens funktion bör förstärkas vid genomförandet av den 
öppna samordningsmodellen, liksom Europaparlamentets roll.

Den externa dimensionen
Den europeiska sociala modellen har varit en drivkraft för fred inom EU, samtidigt som den 
varit en förebild för resten av världen. Därför måste EU ta på sig uppgiften att hjälpa 
tillväxtländerna att finna en global balans mellan ekonomisk tillväxt och höga sociala och 
miljömässiga mål.


