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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at der kun kan nås forbedringer på vejen mod bæredygtig udvikling, hvis der 
tages ligeligt hensyn til alle den bæredygtige udviklings tre dimensioner, nemlig miljø, 
beskæftigelse/sociale hensyn samt de økonomiske aspekter;

2. udtrykker sin bekymring over, at det i den første status for revisionen af strategien for 
bæredygtig udvikling konstateres, at en stor del af de europæiske borgere fortsat er berørt
af alvorlige økonomiske og sociale problemer såsom fattigdom, arbejdsløshed, social 
udstødelse samt manglende midler og mekanismer til en mere retfærdig fordeling af 
midlerne, og at dette er problemer, som er ødelæggende for ethvert forsøg på at 
gennemføre den foreliggende strategi; udtrykker desuden stor bekymring i lyset den 
indtrådte respektive prognosticerede forværring af fænomener som f.eks. den dramatiske 
demografiske udvikling i Den Europæiske Union og - med omvendt tendens - i de mindre 
udviklede lande i syd;

3. støtter Kommissionen i dens opfattelse af, at Göteborg-strategien for bæredygtig udvikling 
og Lissabon-strategien, som fokuserer på at øge konkurrenceevnen, skabe flere 
arbejdspladser, fremme den sociale inddragelse, miljøbeskyttelsen og forebygge risici, 
supplerer hinanden; bekræfter - i betragtning af begrænsede finansielle ressourcer -
nødvendigheden af en fælles og effektiv procedure med henblik på en kontinuerlig og 
systematisk overvågning og revision af begge strategier;

4. kræver en konsekvent udvidelse af den europæiske sociale model og de deraf følgende 
anbefalinger på grundlag af denne model til medlemsstaterne for på denne måde at 
modvirke den ikke-bæredygtige tendens til fattigdom, social udstødelse og et aldrende 
samfund; mener, at der til dette formål skal udvikles indikatorer til at registrere den 
sociale situation, som indgår i bæredygtighedsvurderingen (impact assessment); 
understreger, at Europa har brug for makroøkonomiske rammebetingelser, som støtter den 
bæredygtige udvikling samt fremmer den interne økologiske efterspørgsel, beskæftigelsen 
og den sociale samhørighed;

5. beklager manglen på konkrete forslag til en løsning på problemerne med fattigdom, social 
udstødelse og manglende fordelingsretfærdighed; opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at fremlægge konkrete initiativer og effektive gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på virkelig at opnå de tilstræbte mål; betragter derfor de foreslåede retningslinjer 
som for uforpligtende til at kunne opnå en ændring af de nuværende tendenser; henviser i 
denne forbindelse som eksempel på Kommissionens initiativ til at analysere problemet 
med de aldrende samfund, som på grundlag af inddragelsen af de politiske niveauer i EU 
og det civile samfund skal føre til konkrete problemløsninger;

6. minder om, at medlemsstaterne spiller en central rolle inden for socialsikringssystemerne, 
fattigdom og social udstødelse, men påpeger samtidig, at der også er behov for fælles 
europæiske målsætninger og handlingsplaner, og at man inden for rammerne af disse især 
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skal fastsætte den rolle, som de sociale organisationers ngo'ernes og de økonomiske 
aktørers aktiviteter og de europæiske borgeres bidrag generelt spiller; opfordrer 
Kommissionen til som led i den åbne koordinationsmetode helt konkret at fastlægge, 
hvordan disse mål og planer kan se ud, og hvordan hver enkelt medlemsstats frem- eller 
tilbageskridt kan blive registreret kontinuerligt og tydeligt dokumenteret

7. understreger, at den bæredygtige finansiering af socialsikringsordninger kun kan 
gennemføres ved hjælp af en styrket solidaritet mellem generationerne; understreger det 
særlige i at inddrage statsborgerne ansvarsbevidst i sociale spørgsmål og miljøspørgsmål; 
kræver, at arbejdet som faktor aflastes i medlemsstaternes skattesystemer; kræver en 
stærkere koordinering i medlemsstaterne for at mindske den sociale udstødelse, for at man 
bedre kan sikre den sociale sikkerhed for alle europæiske borgere og overalt opnå samme 
høje økologiske standarder;

8. opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige midler i de finansielle overslag 2007-2013 til at 
kunne modvirke ikke-bæredygtige tendenser såsom fattigdom, social udstødelse og 
konsekvenserne af det aldrende samfund på passende vis; understreger, at den 
bæredygtige udvikling skal være en af retningslinjerne inden for alle områder af 
fællesskabspolitikken; henstiller til, at disse finansielle overslag skal indeholde
tilstrækkelige midler for at sikre fuld beskæftigelse, social inddragelse og bekæmpelse af 
fattigdom og styrke den sociale, territoriale og økonomiske samhørighed; 

9. kræver, at vurderingerne af bæredygtigheden (impact assessments) forbedres yderligere -
netop i lyset af de begrænsede finansielle ressourcer - og at den viden, man opnår derved, 
omsættes konsekvent;

10. støtter Kommissionens krav om at fastsætte mål for bekæmpelse af negative tendenser; 
mener, at et centralt mål på mellemlang sigt bør være det i den europæiske forfatning 
formulerede krav om at opnå "en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en 
afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt 
niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten"; mener, at der ud fra dette 
overordnede mål skal fastsættes konkrete delmål;

11. kræver, at det syvende rammeprogram for forskning anvendes således, at den bæredygtige 
udvikling gør sig gældende på stadig flere områder og bidrager til at skabe arbejdspladser 
af høj kvalitet;

12. kræver, at forventningerne om at inddrage hele den erhvervsdygtige befolkning i
arbejdsmarkedet bliver indfriet, uanset alder og køn, og at det sker under udnyttelse af 
muligheden for livslang læring for på denne måde at fremme alle aktioner inden for 
strategien for bæredygtig udvikling.
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