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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku žiada Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. domnieva sa, že hoci neexistuje jednotný „európsky sociálny model“, humanistické
tradície a spoločné sociálne hodnoty ako solidarita, spoločenská súdržnosť, rovnaké mo
žnosti, kvalita života a ochrana životného prostredia vytvárajú spoločnú platformu pre 
„európsky sociálny model budúcnosti“;

2. verí, že takýto model v spojení s najvyššími medzinárodnými normami posilní integračný
proces EÚ a upevní postavenie Európy vo svete;

3. pripomína význam spoločnosti založenej na poznatkoch a závažnosť modernizácie 
v lisabonskej stratégii; opakuje, že Parlament trvá na zachovaní práv pracovnej sily EÚ
s dôrazom na vyššiu pridanú hodnotu a zvýšenie miery zamestnanosti;

4. zdôrazňuje, že zníženie úrovne miezd v EÚ by mohlo viesť k prerozdeleniu príjmov 
a následne k celkovo nižším spotrebiteľským nárokom, čím by sa vytvorilo prostredie 
nepriaznivé pre investície, výrobu a konkurencieschopnosť;

5. vyjadruje názor, že výhody plynúce z voľného času – konkrétne rozšírený ľudský kapitál 
s rôznorodými poznatkami – by sa mali pretransformovať na motiváciu k vyššej 
produktivite;

6. vyzýva členské štáty, aby investovali viac do výchovy, celoživotného vzdelávania sa 
a starostlivosti o deti, aby podporovali výskum, rozvoj a efektívnejšiu spotrebu energie, 
zníženie byrokracie, lepšiu legislatívu a aby vytvorili priaznivejšie a dynamickejšie 
podnikateľské prostredie s vyšším počtom pracovných miest, najmä v MSP;

7. upozorňuje, že nerovnováha a destabilizácia môžu ohroziť hospodársky rast;

8. zdôrazňuje potrebu sociálneho dialógu a partnerstva v Európe a domnieva sa, že 
hospodársky rast a väčšia sociálna spravodlivosť by mali ísť ruka v ruke ako výsledok 
spoločného úsilia vlád, parlamentov zamestnávateľov a zamestnancov.


