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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at, selv om der ikke findes en fælles "europæisk social model", skaber 
humanistiske traditioner og fælles sociale værdier som solidaritet, social samhørighed, 
lige muligheder, livskvalitet og miljøbeskyttelse et fælles grundlag for "en fremtidssikret 
europæisk social model";

2. mener, at sådan en model, som skal omfatte de højeste internationale standarder, vil 
styrke EU's integrationsproces og Europas globale rolle;

3. minder om vigtigheden af det videnbaserede samfund og modernisering i Lissabon-
strategien; gentager Parlamentets fastholdelse af, at EU's arbejdsstyrkes rettigheder skal 
bevares, idet der fokuseres på højere merværdi og beskæftigelsesfrekvensen øges;

4. fremhæver, at en reduktion i lønniveauet i EU kunne medføre en omfordeling af 
indtægterne og dermed en svagere samlet efterspørgsel fra forbrugerne, hvilket ville 
skabe et negativt miljø for investeringer, produktion og konkurrenceevnen;

5. mener, at fordelene ved fritid, nemlig en styrket menneskelig kapital med en alsidig 
viden, bør omsættes i motivation til at opnå en højere produktivitet;

6. opfordrer medlemsstaterne til at investere mere i uddannelse, livslang læring og 
børnepasning, til at tilskynde til F&U og et mere effektivt energiforbrug, mindre 
bureaukrati og bedre lovgivning samt til at skabe et mere gunstigt og dynamisk 
erhvervsmiljø med flere arbejdspladser, navnlig i SMV'erne;

7. advarer om, at social ubalance og destabilisering kan være skadeligt for den økonomiske 
vækst;

8. fremhæver behovet for social dialog og partnerskab i Europa og mener, at økonomisk 
vækst og større social retfærdighed bør gå hånd i hånd som et resultat af regeringernes, 
parlamenternes, arbejdsgivernes og arbejdstagernes fælles indsats.


