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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Trots att det inte finns någon enhetlig europeisk social modell utgör ändå humanistiska 
traditioner och gemensamma samhälleliga värderingar som solidaritet, social 
sammanhållning, lika möjligheter, livskvalitet och miljöskydd en gemensam plattform för en 
europeisk social modell för framtiden.

2. En europeisk social modell som införlivar högsta internationella standarder kommer att 
stärka EU:s integrationsprocess och Europas globala roll.

3. Europaparlamentet framhåller vikten av kunskapssamhället och moderniseringen av 
Lissabonstrategin samt att arbetstagarnas rättigheter skall skyddas inom EU, att fokus skall 
ligga på ett högre mervärde och att förvärvsfrekvensen skall öka.

4. En sänkning av lönenivån inom EU skulle leda till ökade inkomstskillnader och till en totalt 
sett svagare konsumentefterfrågan och på så sätt inverka negativt på investeringar, 
produktion och konkurrenskraft.

5. De fördelar som fritid för med sig i form av ökat humankapital och olika kunskaper bör 
omsättas i en drivkraft för högre produktivitet.

6. Medlemsstaterna bör investera mer i utbildning, livslångt lärande och barnomsorg, satsa på
F & U och en effektivare energiförbrukning, mindre byråkrati och bättre lagstiftning samt
skapa en mer gynnsamt och dynamiskt företagsklimat med fler arbetstillfällen, framför allt i 
små och medelstora företag.

7. Europaparlamentet varnar för att social obalans och instabilitet kan äventyra ekonomisk 
tillväxt.

8. Det är nödvändigt med en dialog mellan arbetsmarknadens parter och partnerskap i 
Europa. Ekonomisk tillväxt och större social rättvisa bör gå hand i hand som ett resultat av 
att regeringar, parlament, arbetsgivare och löntagare gjort gemensamma ansträngningar.


