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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących sugestii:

1. uważa, że chociaż nie istnieje jeden europejski model socjalny, tradycje humanistyczne 
oraz podzielane wartości społeczne, takie jak solidarność, spójność społeczna, równe 
szanse, jakość życia i ochrona środowiska naturalnego tworzą wspólną platformę dla 
przyszłego europejskiego modelu socjalnego;

2. jest przekonany, że taki model, uwzględniający najwyższe standardy międzynarodowe, 
nasili proces integracji UE i wzmocni rolę Europy w świecie;

3. przypomina znaczenie modernizacji i społeczeństwa opartego na wiedzy, o czym jest 
mowa w strategii lizbońskiej; ponownie zwraca uwagę na nacisk, jaki Parlament kładzie 
na ochronę wspólnotowych praw pracowniczych, skupienie na wyższej wartości dodanej 
oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia;

4. podkreśla, że obniżenie poziomu płac w UE mogłoby doprowadzić do redystrybucji 
dochodów i w konsekwencji do zmniejszonego ogólnego popytu, co z kolei tworzyłoby 
niesprzyjający klimat dla inwestycji, produkcji i konkurencji;

5. jest zdania, że korzyści płynące z „wolnego czasu”, tzn. większy kapitał ludzki o ró
żnorodnej wiedzy, powinny przekładać się na motywację do wyższej produktywności,

6. wzywa państwa członkowskie, aby więcej inwestowały w szkolnictwo, kształcenie 
ustawiczne i opiekę nad dziećmi, aby wspierały badania naukowe i rozwój oraz bardziej 
racjonalne zużycie energii, mniejszą biurokrację i lepsze prawodawstwo oraz aby tworzy
ły bardziej sprzyjający i dynamiczny klimat dla przedsiębiorczości z większą ilością miejsc 
pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach;

7. ostrzega, że nierównowaga społeczna i destabilizacja mogą zagrażać wzrostowi 
gospodarczemu;

8. podkreśla konieczność dialogu społecznego i partnerstwa w Europie oraz uważa, że 
wzrost gospodarczy i większa sprawiedliwość społeczna powinny iść ze sobą w parze w 
wyniku wspólnych starań rządów, parlamentów, pracodawców i pracowników.


