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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que, embora não exista um "modelo social europeu" único, determinadas 
tradições humanistas e valores sociais partilhados, como a solidariedade, a coesão social, a 
igualdade de oportunidades, a qualidade de vida e a protecção do ambiente, constituem a 
plataforma comum de um "modelo social europeu para o futuro";

2. Entende que tal modelo, incorporando as mais elevadas normas internacionais, reforçará o 
processo de integração da UE e o papel da Europa a nível mundial;

3. Recorda a importância que a Estratégia de Lisboa atribui à sociedade baseada no 
conhecimento e à modernização; insiste uma vez mais na necessidade de preservar os 
direitos da força de trabalho da UE, colocando a tónica num aumento do valor 
acrescentado e da taxa de emprego;

4. Salienta que a redução do nível salarial na UE poderá conduzir a uma redistribuição dos 
rendimentos e, em consequência, a um decréscimo da procura agregada dos 
consumidores, criando desse modo um ambiente negativo para o investimento, a produção 
e a competitividade;

5. Entende que os benefícios decorrentes do "tempo de lazer" – reforço do capital humano 
com conhecimentos variados – deverá traduzir-se em estímulo ao aumento da 
produtividade;

6. Convida os Estados-Membros a investirem mais na educação, na aprendizagem ao longo 
da vida e nos cuidados infantis, a incentivarem a I&D e um consumo mais eficiente de 
energia, menor burocracia e melhor legislação, bem como a criarem um clima empresarial 
mais favorável e dinâmico, com mais emprego, sobretudo no que diz respeito às PME;

7. Adverte para o risco de o crescimento económico ser posto em causa pelo desequilíbrio e 
pela desestabilização sociais;

8. Salienta a necessidade do diálogo e da parceria social na Europa e entende que o 
crescimento económico deverá ser acompanhado por maior justiça social, em resultado do 
esforço conjunto de governos, parlamentos, empregadores e trabalhadores.


