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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že zlepšení na cestě k udržitelnému rozvoji může být dosaženo, jen pokud 
budou stejnoměrně zohledněny všechny tři rozměry udržitelného rozvoje, tj. životní 
prostředí, zaměstnanost/sociální záležitosti a hospodářské aspekty;

2. vyjadřuje své znepokojení, neboť ve výchozí rekapitulaci k hodnocení strategie 
udržitelného rozvoje se konstatuje, že velká část evropských občanů je nadále postižena 
vážnými sociálními a hospodářskými problémy jako jsou chudoba, nezaměstnanost, 
sociální vyloučení a nedostatek nástrojů a mechanismů pro spravedlivější rozdělení 
prostředků, a že to vše jsou problémy, které v podstatě znemožňují každý pokus provést
předloženou strategii; vyjadřuje dále své velké znepokojení vzhledem k výskytu popř. 
předpokládanému zhoršení fenoménů, jakými jsou např. dramatický demografický vývoj 
v Evropské Unii a – s opačnou tendencí – v méně rozvinutých zemích Jihu;

3. podporuje názor Komise, že göteborgská strategie pro udržitelný rozvoj a Lisabonská 
strategie, jejichž těžištěm je zvyšování konkurenceschopnosti, vytváření nových 
pracovních míst, podpora sociálního začlenění, ochrana životního prostředí a prevence 
rizik, se vzájemně doplňují; potvrzuje – vzhledem k omezeným finančním zdrojům –
nutnost jednotného a efektivního postupu k průběžnému a systematickému sledování a 

kontrole obou strategií;

4. požaduje důsledné rozšiřování evropského sociálního modelu a  žádá, aby byla na základě 
tohoto modelu vydána doporučení, aby členské státy učinily kroky proti „neudržitelným 
trendům“, jakými jsou chudoba, sociální vyloučení a stárnutí obyvatelstva; domnívá se, že 
by se za tímto účelem měly stanovit ukazatele sociální situace, které by následně byly 
začleněny do hodnocení dopadu na udržitelnost; zdůrazňuje, že Evropa potřebuje 
makroekonomický rámec, který podpoří udržitelný rozvoj, a posílí vnitřní poptávky 
ohleduplné k životnímu prostředí, zaměstnanost a sociální soudržnost;

5. vyjadřuje politování nad absencí konkrétních návrhů k řešení problémů chudoby, 
sociálního vyloučení a málo spravedlivého rozdělení příjmů; důrazně vyzývá Komisi, aby 
předložila konkrétní iniciativy a efektivní prováděcí opatření, aby vytýčených cílů mohlo 
být skutečně dosaženo; považuje  navrhované směry vývoje za příliš málo závazné, než 
aby bylo možné dosáhnout změny současných trendů; poukazuje v této souvislosti 
například na iniciativu Komise týkající se analýzy problému stárnutí společnosti, která by 
měla díky zapojení všech politických úrovní Evropské unie a občanské společnosti vést k 
řešení konkrétních problémů;

6. připomíná, že hlavní úlohu v oblasti systémů sociálního zabezpečení, boje proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení mají členské státy, poukazuje však současně na to, že je potřeba 
stanovit i celoevropské cíle a akční plány, v jejichž rámci musí být zvláště stanovena role 
působení sociálních sdružení, nevládních organizací, hospodářských aktérů a obecně 
přínos evropských občanů; Komise je vyzvána, aby v rámci metody otevřené koordinace 
konkrétně stanovila, jak vypadají tyto záměry a plány a jak lze neustále sledovat a jasně 
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dokumentovat vývoj vpřed nebo zpět každého členského státu;

7. zdůrazňuje, že udržitelné financování systémů sociálního zabezpečení může být zajištěno 
jen díky posílení solidarity mezi generacemi; zdůrazňuje zejména, že by občané měli být 
vychováváni k odpovědnosti v sociálních otázkách a v otázkách životního prostředí; 
požaduje odlehčení faktoru práce v daňových systémech členských států; požaduje vyšší
koordinaci uvnitř členských států s cílem snížit sociální vyloučení, lépe zaručit sociální 
jistoty všem evropským občanům a dosáhnout všude stejně vysokých ekologických 
norem;

8. vyzývá k tomu, aby ve finančním výhledu 2007–2013 byl vyčleněn dostatek prostředků, 
aby se na nejrůznějších úrovních dalo čelit  neudržitelným trendům, jako jsou chudoba, 
sociální vyloučení a důsledky stárnutí společnosti; zdůrazňuje, že udržitelný rozvoj tedy 
musí být hlavní zásadou pro politiky EU ve všech oblastech; doporučuje, aby finanční 
výhled vyčlenil přiměřené prostředky na podporu plné zaměstnanosti, sociálního 
začlenění a odstranění chudoby a na posílení sociální, územní a hospodářské soudržnosti;

9. naléhá, aby se – právě vzhledem k omezeným finančním zdrojům – i nadále 
zdokonalovala vyhodnocování týkající se udržitelnosti (impact assessments) a aby se takto 
získané poznatky důsledně uplatňovaly;

10. podporuje Komisi v jejím požadavku na stanovení cílů pro potírání negativních trendů;
jako střednědobý cíl by měl sloužit požadavek, vyzdvižený v evropské ústavě – dosáhnout 
„udržitelného rozvoje Evropy, založeného na vyváženém hospodářském růstu a na cenové 
stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné
zaměstnanosti a společenskému pokroku, s vysokým stupněm ochrany a zlepšování 
kvality životního prostředí“; z tohoto nadřazeného cíle je třeba odvozovat konkrétní dílčí 
cíle;

11. žádá zavedení 7. rámcového programu pro výzkum tak, aby udržitelný rozvoj přinášel 
prospěch ve stále více oblastech a přispíval k vytvoření kvalitativně  hodnotných 
pracovních míst;

12. požaduje, aby byla naplněna očekávání ohledně začlenění celé pracující populace –
nezávisle na věku a pohlaví – do pracovního trhu a to při využití možnosti celoživotního 
vzdělávání, aby tak byly podpořeny všechny akce v rámci strategie udržitelného rozvoje.
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