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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι η επίτευξη βελτιώσεων στην πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη είναι 
τότε μόνο δυνατή, αν ληφθούν εξίσου υπόψη και οι τρεις διαστάσεις της αειφόρου 
ανάπτυξης, δηλαδή το περιβάλλον, η απασχόληση και οι κοινωνικές υποθέσεις, καθώς και 
οικονομικές πτυχές·

2. εκφράζει την ανησυχία του διότι στον πρώτο απολογισμό κατά την εξέταση της 
στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη διαπιστώνεται ότι μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων 
πολιτών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 
όπως η φτώχεια, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η έλλειψη μέσων και 
μηχανισμών για μία πιο δίκαιη κατανομή των πόρων και ότι όλα αυτά τα προβλήματα 
ουσιαστικά εκμηδενίζουν κάθε προσπάθεια εφαρμογής της παρούσας στρατηγικής· 
ακόμη, εκφράζει μεγάλη ανησυχία ενόψει της εμφάνισης ή της προβλεπόμενης 
χειροτέρευσης φαινομένων όπως για παράδειγμα οι δραματικές δημογραφικές εξελίξεις 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αντίστοιχες εξελίξεις προς την αντίθετη κατεύθυνση στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του Νότου·

3. στηρίζει την Επιτροπή στην άποψή της ότι η στρατηγική του Γκέτεμποργκ για την 
αειφόρο ανάπτυξη και η στρατηγική της Λισσαβόνας, που επικεντρώνονται στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, στην 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 
πρόληψη των κινδύνων, αλληλοσυμπληρώνονται· τονίζει - ενόψει των περιορισμένων 
δημοσιονομικών πόρων - την ανάγκη μιας ενιαίας και αποτελεσματικής διαδικασίας για 
τη συνεχόμενη και συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχο και των δύο 
στρατηγικών·

4. ζητεί τη συνεπή ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και τη διατύπωση 
συστάσεων δράσης προς τα κράτη μέλη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο 
αυτόν οι "αντίθετες προς την αειφόρο ανάπτυξη τάσεις" της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· υποστηρίζει ότι γι’ αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν δείκτες για την 
εκτίμηση της κοινωνικής κατάστασης, οι οποίοι θα περιληφθούν στην αξιολόγηση των 
επιπτώσεων· υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μακροοικονομικούς όρους πλαίσιο 
που θα στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και προώθηση της οικολογικής 
εσωτερικής ζήτησης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής·

5. εκφράζει τη λύπη του για την απουσία συγκεκριμένων προτάσεων για την επίλυση των 
προβλημάτων της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεπαρκούς 
δικαιοσύνης κατανομής· ζητεί επίμονα από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής, προκειμένου να επιτευχθούν 
πραγματικά οι επιδιωκόμενοι στόχοι· θεωρεί ότι οι προτεινόμενες κατευθυντήριες 
γραμμές δεν είναι αρκετά δεσμευτικές ώστε να μπορούν να επιφέρουν μεταβολή των 
υφιστάμενων τάσεων· αναφέρει εδώ ενδεικτικά την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την 
ανάλυση του προβλήματος της γήρανσης των κοινωνιών, που σκοπεύει να οδηγήσει σε 
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συγκεκριμένες λύσεις για το πρόβλημα χάρη στη συμμετοχή όλων των επιπέδων της 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινωνίας των πολιτών·

6. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη κατέχουν κεντρικό ρόλο στον τομέα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ωστόσο, 
υποδεικνύει παράλληλα ότι είναι απαραίτητη η προδιαγραφή πανευρωπαϊκών στόχων και 
σχεδίων δράσης, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να οριστεί ιδίως ο ρόλος της 
δραστηριότητας των κοινωνικών οργανώσεων, των ΜΚΟ, των οικονομικών παραγόντων 
και γενικά η συμβολή των Ευρωπαίων πολιτών· ζητείται από την Επιτροπή να καθορίσει 
με συγκεκριμένο τρόπο και στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, ποια μορφή 
έχουν αυτές οι προδιαγραφές και τα σχέδια και με ποιο τρόπο μπορεί να παρακολουθείται 
συνεχώς και να τεκμηριώνεται σαφώς η πρόοδος ή η οπισθοδρόμηση κάθε κράτους 
μέλους· τέλος, καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για να μπορέσουν να 
υλοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την Διεθνή Κοινότητα όλες οι 
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη κατά τις πρόσφατες διεθνείς 
διαπραγματεύσεις και που μπορούν να συσχετιστούν άμεσα ή έμμεσα με την στρατηγική 
της αειφόρου ανάπτυξης (Johannesburg, Monterrey, Κιότο)·

7. υπογραμμίζει ότι η αειφόρος χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 
μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με ενίσχυση της αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών· 
υπογραμμίζει την ιδιαίτερη επιθυμία του να αποκτήσουν οι πολίτες ευαισθησία και 
συνείδηση σε κοινωνικά ζητήματα και σε περιβαλλοντικά θέματα· ζητεί την ελάφρυνση 
τις μισθωτής εργασίας στα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών· ζητεί μεγαλύτερο 
συντονισμό εντός των κρατών μελών, προκειμένου να περιορίσει τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, να εγγυηθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την κοινωνική ασφάλεια 
όλων των Ευρωπαίων πολιτών και να επιτύχει παντού εξίσου υψηλά οικολογικά πρότυπα·

8. ζητεί να ληφθούν υπόψη επαρκείς πιστώσεις στις Δημοσιονομικές Προοπτικές 2007-
2013, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε άκρως διαφορετικά επίπεδα 
τάσεις αντίθετες προς την αειφόρο ανάπτυξη όπως η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός 
και οι συνέπειες της γήρανσης της κοινωνίας· υπογραμμίζει ότι ως εκ τούτου η αειφόρος 
ανάπτυξη πρέπει να είναι μία από τις κατευθυντήριες γραμμές των κοινοτικών πολιτικών 
σε όλους τους τομείς· συνιστά να εξασφαλίσουν αυτές οι Δημοσιονομικές Προοπτικές 
τους κατάλληλους πόρους για την προαγωγή της πλήρους απασχόλησης, της κοινωνικής 
ένταξης και της εξάλειψης της φτώχειας καθώς και για την ενίσχυση της κοινωνικής, 
εδαφικής και οικονομικής συνοχής·

9. ζητεί επίμονα, ειδικά ενόψει των περιορισμένων οικονομικών πόρων, να βελτιωθούν 
περαιτέρω οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων και να αξιοποιηθούν δεόντως τα 
συμπεράσματα που θα αντληθούν·  

10. υποστηρίζει το αίτημα της Επιτροπής να οριστούν στόχοι για την καταπολέμηση 
αρνητικών τάσεων· ο μεσοπρόθεσμος στόχος που θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο 
είναι το αίτημα που περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό σύνταγμα να επιτευχθεί η "βιώσιμη 
ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, την άκρως 
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και 
την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας 
του περιβάλλοντος"· από αυτόν τον γενικό στόχο θα πρέπει να συναχθούν συγκεκριμένοι 
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ενδιάμεσοι στόχοι·

11. ζητεί να διαμορφωθεί το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα έτσι ώστε η αειφόρος 
ανάπτυξη να φέρει καρπούς σε όλο και περισσότερους τομείς και να συμβάλει στην 
δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας·

12. ζητεί να εκπληρωθούν οι προσδοκίες για την ένταξη του συνόλου των εργαζομένων -
ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία - στην αγορά εργασίας, και μάλιστα με την 
αξιοποίηση της δυνατότητας της δια βίου εκπαίδευσης, προκειμένου να προαχθούν έτσι 
όλες οι δράσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη·
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