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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da enotni "evropski socialni model" sicer ne obstaja, zato pa humanistična tradicija 
in vsem skupne družbene vrednote, kot so solidarnost, socialna kohezija, enake 
možnosti, kakovost življenja in varovanje okolja, predstavljajo skupno osnovo za 
"evropski socialni model za prihodnost";

2. izraža prepričanje, da bo model, ki bo gradil na najvišjih mednarodnih standardih, 
okrepil tako integracijski proces v Uniji kot vlogo Evrope v svetu;

3. ponovno opozarja na to, kako pomembno mesto v lizbonski strategiji zasedata družba 
znanja in modernizacija; ponavlja, da Parlament vztraja na ohranitvi pravic delavcev v 
Uniji, na večji dodani vrednosti in višji stopnji zaposlenosti;

4. poudarja, da zniževanje plač v Uniji lahko privede do prerazporeditve dohodka, kar 
posledično pomeni nižje skupno povpraševanje potrošnikov, to pa dalje pomeni 
negativni vpliv na investicije, proizvodnjo in konkurenčnost;

5. meni, da bi koristi, ki jih prinaša "prosti čas" – namreč večji človeški kapital z 
raznolikim znanjem – morali znati pretvoriti v motivacijo za večjo proizvodnjo;

6. poziva države članice, da povečajo investicije v izobraževanje, vseživljenjsko učenje in 
varstvo otrok, spodbujajo raziskave in razvoj, skrbijo za učinkovito porabo energije, 
zmanjšajo birokracijo, izboljšajo predpise in ustvarijo ugodnejše in bolj dinamično 
poslovno okolje s številnejšimi delovnimi mesti, zlasti v malih in srednjih podjetjih;

7. opozarja, da socialno neravnovesje in destabilizacija lahko ogrozita gospodarsko rast;

8. poudarja potrebo po socialnem dialogu in partnerstvu v Evropi; meni, da morata biti 
gospodarska rast in večja socialna pravičnost tesno povezani in izvirati iz skupnih 
prizadevanj vlad, parlamentov, delodajalcev in delojemalcev.


