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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοι
νωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφί
σματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι, παρότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο «ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο», οι ανθρωπι
στικές παραδόσεις και οι κοινές κοινωνικές αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική συν
οχή, η ισότητα ευκαιριών, η ποιότητα ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος, δημιου
ργούν μια κοινή πλατφόρμα για «ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο για το μέλλον»·

2. πιστεύει ότι ένα τέτοιο μοντέλο, το οποίο θα ενσωματώνει τα υψηλότερα διεθνή πρότυπ
α, θα ενισχύσει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ, καθώς και τη θέση της Ευρώπης στ
ην παγκόσμια σκηνή·

3. υπενθυμίζει τη σημασία που αποδίδει η στρατηγική της Λισαβόνας στην κοινωνία της γ
νώσης και τον εκσυγχρονισμό· επαναλαμβάνει την επιμονή του Κοινοβουλίου για διαφύ
λαξη των δικαιωμάτων του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, επικέντρωση στην ενίσχυση τ
ης προστιθέμενης αξίας και αύξηση του ποσοστού απασχόλησης·

4. τονίζει ότι η μείωση του επιπέδου των μισθών στην ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε αναδιανο
μή του εισοδήματος και, κατά συνέπεια, σε μικρότερη συνολική καταναλωτική ζήτηση,
με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αρνητικό περιβάλλον για τις επενδύσεις, την παραγωγή
και την ανταγωνιστικότητα·

5. είναι της άποψης ότι τα οφέλη του «ελεύθερου χρόνου» –κυρίως το ανθρώπινο κεφάλαι
ο με ευρύ φάσμα γνώσεων– πρέπει να μεταφράζονται σε κίνητρα για αύξηση της παραγ
ωγικότητας·

6. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση
και τη φροντίδα των παιδιών, να ενθαρρύνουν την Ε&Α και την αποδοτικότερη κατανά
λωση ενέργειας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της νομοθεσίας, και να
δημιουργήσουν ένα ευνοϊκότερο και δυναμικότερο επιχειρηματικό κλίμα, με περισσότε
ρες θέσεις εργασίας, ιδίως στις ΜΜΕ·

7. προειδοποιεί ότι η κοινωνική ανισορροπία και αποσταθεροποίηση μπορεί να υπονομεύσ
ει την οικονομική ανάπτυξη·

8. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα του κοινωνικού διαλόγου και της συνεργασίας στην Ευ
ρώπη και θεωρεί ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται από ενίσχυση της κ
οινωνικής δικαιοσύνης, ως αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών των κυβερνήσεων, τω
ν κοινοβουλίων, των εργοδοτών και των εργαζομένων.


