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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő
javaslatokat:

1. úgy véli, hogy bár nem létezik egységes „európai szociális modell”, a hagyományok és az 
olyan közös társadalmi értékek mint a szolidaritás, a társadalmi összetartás, esélyegyenl
őség, életminőség és környezetvédelem egy közös platformot hoz létre a „jövő európai 
szociális modelljét” számára;

2. úgy véli, hogy egy ilyen, a legmagasabb nemzetközi normákat is magában foglaló modell 
biztosítani fogja az EU integrációs folyamatot és növelni fogja Európa globális szerepét;

3. felhívja a figyelmet a tudás alapú társadalom fontosságára és a modernizációra a lisszaboni 
stratégiában; megerősíti, hogy a Parlament célja az EU munkavállalók jogainak védelme, 
magasabb hozzáadott értékekre való törekvés és a foglalkoztatási szint növelése;

4. hangsúlyozza, az EU-ban a jövedelem szint csökkenése a jövedelem újraelosztásához 
vezethet, következésképpen, összességében gyengíti a fogyasztói keresletet, tehát negatív 
hatással van a beruházásokra, a termelésre és a versenyképességre;

5. úgy véli, hogy a szabadidőnek köszönhető előnyök - azaz a különböző ismeretek 
megszerzésével növelt humán tőkének - a nagyobb termelékenység iránti motiváltsággá
kellene átalakulnia; 

6. felhívja a tagállamokat, hogy szánjanak több pénzt az oktatásra, az élethosszig tartó
tanulásra és a gyermekgondozásra és támogassák a kutatást és fejlesztést, valamint az 
energiafelhasználás hatékonyságát; legyen kevesebb bürokrácia és hatékonyabb a 
jogalkotás, hozzanak létre kedvezőbb és dinamikusabb üzleti környezetet több 
munkalehetőséggel, főleg a kis - és középvállalatoknál;

7. figyelmeztet, hogy a társadalmi stabilitás hiánya veszélybe sodorhatja a gazdasági 
növekedést;

8. hangsúlyozza a társadalmi párbeszéd és a partnerség szükségességét Európában, valamint 
kiemeli, hogy a gazdasági növekedésnek együtt kell járnia a nagyobb társadalmi 
igazságossággal a kormányok, parlamentek, munkáltatók és munkavállalók közös er
őfeszítéseinek köszönhetően.


