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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. meent dat, ofschoon er geen eenvormig "Europees Sociaal Model" bestaat, humanistische 
tradities en gedeelde sociale waarden zoals solidariteit, sociale samenhang, gelijke kansen, 
levenskwaliteit en milieubescherming een gemeenschappelijk platform creëren voor "een 
Europees sociaal model voor de toekomst";

2. gelooft dat een dergelijk model, waarin de hoogste internationale normen zijn opgenomen, 
het communautair integratieproces zal versterken en de rol van Europa in de wereld zal 
bevorderen;

3. herinnert aan het belang van de kennismaatschappij en de modernisering in de 
Lissabonstrategie; herhaalt dat het Parlement aandringt op het behoud van de rechten van 
de Europese werknemers, waarbij het accent wordt gelegd op een hogere toegevoegde 
waarde en het verhogen van de werkgelegenheid;

4. wijst erop dat een verlaging van de lonen in de EU kan leiden tot een inkomensherverdeling 
en bijgevolg tot een zwakkere totale consumentenvraag, waardoor een negatief klimaat 
wordt geschapen voor investeringen, productie en concurrentievermogen;

5. is van mening dat de voordelen die voortvloeien uit "vrije tijd" - namelijk meer menselijk 
kapitaal met gediversifieerde kennis - moeten worden vertaald naar stimulansen voor meer 
productiviteit;

6. vraagt de lidstaten dat zij meer investeren in onderwijs, levenslang leren en kinderopvang, 
O&O stimuleren alsook efficiënter energieverbruik, minder administratieve rompslomp en 
betere wetgeving en dat zij een gunstig en dynamisch bedrijfsklimaat scheppen met meer 
banen, met name in de KMO's;

7. waarschuwt dat een gebrek aan sociaal evenwicht en een destabilisering van de 
maatschappij de economische groei in gevaar kunnen brengen;

8. benadrukt de noodzaak van sociale dialoog en partnerschap in Europa en meent dat 
economische groei en meer sociale rechtvaardigheid hand in hand moeten gaan als resultaat 
van gezamenlijke inspanningen van de kant van regeringen, parlementen, werkgevers en 
werknemers.


