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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že i když jednotný „evropský sociální model“ neexistuje, vytvářejí
humanistické tradice a sdílené sociální hodnoty, jako je solidarita, sociální soudržnost, 
rovné příležitosti, kvalita života a ochrana životního prostředí, společnou platformu pro 
„evropský sociální model budoucnosti“;

2. domnívá se, že tento model, který zahrnuje nejvyšší mezinárodními standardy, posílí
proces integrace EU a upevní globální úlohu Evropy;

3. připomíná význam společnosti založené na znalostech a důležitost modernizace 
v Lisabonské strategii; opakuje, že trvá na zachování práv pracovníků EU, a zaměřuje se 
přitom na vyšší přidanou hodnotu a na zvýšení míry zaměstnanosti;

4. zdůrazňuje, že snížení úrovně mezd v EU by mohlo vést k přerozdělování příjmu a 
následkem toho k oslabení poptávky ze strany spotřebitelů, čímž by vzniklo prostředí nep
říznivé pro investice, výrobu a konkurenceschopnost;

5. je toho názoru, že přínos plynoucí z „volného času“ – konkrétně zvýšení lidského kapitálu 
s různorodými znalosti – je třeba využívat jako motivaci pro vyšší produktivitu;

6. vyzývá členské státy, aby více investovaly do vzdělávání, celoživotního učení a péče o d
ěti, aby podněcovaly výzkum a vývoj a účinnější spotřebu energie, omezení byrokracie a 
lepší tvorbu právních předpisů, a konečně aby vytvořily příznivější a dynamičtější
obchodní klima s vyšším počtem pracovních míst, zejména v MSP;

7. varuje, že sociální nevyváženost a destabilizace mohou ohrozit hospodářský růst;

8. zdůrazňuje nutnost sociálního dialogu a partnerství v Evropě a domnívá se, že hospodářský
růst a větší sociální spravedlnost by měly jít ruku v ruce jakožto výsledek společného úsilí
vlád, parlamentů, zaměstnavatelů a zaměstnanců.


