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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et edusammud säästva arengu teel on saavutatavad üksnes säästva arengu kõigi 
kolme dimensiooni, st keskkonna, tööhõive/sotsiaalvaldkonna ning majanduslike 
aspektide võrdsel arvestamisel;

2. väljendab oma muret, kuna esialgse hinnangu käigus säästva arengu strateegia 
kontrollimiseks selgub, et suurt osa Euroopa kodanikest puudutavad jätkuvalt sellised 
rasked majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid nagu vaesus, tööpuudus, sotsiaalne 
tõrjutus ning vahendite õiglaseks jaotamiseks vajalike abinõude ja mehhanismide 
puudumine, ning et need kõik on probleemid, mis oluliselt takistavad igasuguseid 
püüdeid käesoleva strateegia elluviimiseks; väljendab oma sügavat muret ka seoses 
selliste nähtuste ilmnemise või prognoositud halvenemisega nagu nt dramaatiline 
demograafiline areng Euroopa Liidus ja vastupidine tendents lõunapoolsetes 
vähemarenenud maades;

3. toetab komisjoni arvamust, et Göteborgi säästva arengu strateegia ja Lissaboni strateegia, 
mille põhiülesanded on konkurentsivõime tõstmine, suurema hulga töökohtade loomine, 
sotsiaalse integratsiooni edendamine, keskkonnakaitse ja riskide ennetamine, täiendavad 
teineteist; kinnitab piiratud rahalisi ressursse silmas pidades vajadust ühtse ja efektiivse 
menetluse järele, et teostada mõlema strateegia üle järjepidevat ja süstemaatilist 
järelevalvet ja kontrolli;

4. nõuab Euroopa sotsiaalmudeli järjekindlat laiendamist ja sellel mudelil põhinevaid 
soovitusi, et liikmesriigid saaksid võtta meetmeid, seismaks vastu vaesuse, sotsiaalse 
tõrjutuse ja ühiskonna vananemise tagajärgede mittejätkusuutlikele suundumustele; on 
arvamusel, et selleks tuleks välja töötada sotsiaalse olukorra näitajad, mida siis 
kasutatakse jätkusuutlikkuse mõju hindamisel; rõhutab, et Euroopa vajab 
makromajanduslikku raamistikku, mis toetab säästvat arengut ja soodustab ökoloogilist 
sisenõudlust, tööhõivet ja sotsiaalset sidusust;

5. taunib konkreetsete ettepanekute puudumist vaesusest, sotsiaalsest tõrjutusest ja 
ebaõiglasest jaotumisest tingitud probleemide lahendamiseks; kutsub komisjoni tungivalt 
üles esitama konkreetseid algatusi ja tõhusaid rakendusmeetmeid, et taotletud eesmärke 
ka tõeliselt saavutada; peab pakutud suuniseid olemasolevate suundumuste muutmiseks 
liialt vähe siduvateks; viitab sellega seoses näitena komisjoni algatusele ühiskonna 
ülemäärase vananemise probleemi analüüsiks, mis peab Euroopa Liidu ja 
kodanikuühiskonna poliitikatasandite osalemise kaudu viima konkreetsete 
probleemilahendusteni;

6. tuletab meelde, et liikmesriikidel on täita keskne roll sotsiaalkaitsesüsteemide, vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse valdkondades, viitab aga samas, et see vajab ka üleeuroopalist 
eesmärkide püstitamist ning tegevusplaane, mille raames tuleb paika panna eeskätt 
sotsiaalsete ühenduste, valitsusväliste organisatsioonide, majanduspartnerite roll ja ka 
üldiselt Euroopa kodanike panus;  palub komisjoni avatud koordineerimismeetodi raames 
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kindlaks määrata, kuidas nimetatud eesmärgid ja tegevusplaanid võiksid välja näha ning 
kuidas oleks võimalik iga liikmesriigi edusamme või tagasiminekut pidevalt jälgida ja 
selgelt dokumenteerida;  

7. rõhutab, et sotsiaalkaitsesüsteemide jätkusuutlikku rahastamist on võimalik tagada üksnes 
põlvkondadevahelise suurema solidaarsusega; rõhutab erilist palvet kasvatada kodanikke 
vastutustundlikuks sotsiaalsetes ja keskkonna küsimustes; nõuab tööjõukulutuste 
vähendamist liikmesriikide maksusüsteemides; nõuab liikmesriikide vahelist suuremat 
koordineerimist, et vähendada sotsiaalset tõrjutust, tagada paremini Euroopa kõigi 
kodanike sotsiaalne kaitse ning jõuda kõikjal ühtemoodi kõrgete ökoloogiliste normideni;

8. kutsub üles finantsperspektiivis 2007–2013 arvestama piisava hulga vahenditega, et 
töötada erinevatel tasanditel vastu mittesäästvatele suundumustele, nagu vaesus, 
sotsiaalne tõrjutus ja ühiskonna vananemise tagajärjed;  rõhutab, et säästev areng peab 
olema seepärast ELi kõigi poliitikavaldkondade juhtpõhimõte;  soovitab, et nimetatud 
finantsperspektiiv näeks ette piisavad rahalised vahendid täieliku tööhõive ja sotsiaalse 
integratsiooni toetamiseks ning vaesuse likvideerimiseks ja sotsiaalse, territoriaalse ja 
majandusliku ühtekuuluvuse tugevdamiseks;

9. nõuab kindlalt, arvestades just piiratud rahalisi ressursse, et täiustataks ka edaspidi 
jätkusuutlikkuse mõju hindamist (impact assesments) ja et sealjuures saadud teadmisis 
järjekindalt rakendataks;

10. toetab komisjoni nõudmist püstitada eesmärgid võitluseks negatiivsete suundumustega; 
keskpika eesmärgina peaks kesksel kohal olema Euroopa põhiseaduses püstitatud nõue 
taotleda "Euroopa säästvat arengut, mis põhineb tasakaalustatud majanduskasvul, kõrge 
konkurentsivõimega sotsiaalsel turumajandusel, mille eesmärk on saavutada täielik 
tööhõive ja sotsiaalne progress, samuti kõrgetasemelisel keskkonnakaitsel ja keskkonna 
kvaliteedi parandamisel"; sellest kõrgemast eesmärgist peab tuletama konkreetsed vahe-
eesmärgid;

11. nõuab, et seitsmendat teadusuuringute raamprogrammi rakendataks selliselt, et säästev 
areng leiaks üha rohkemates valdkondades kandepinda ning aitaks kaasa kvaliteetsete 
töökohtade loomisele.

12. nõuab ootuste täitmist, mis on seotud kogu töövõimelise elanikkonna – olenemata 
vanusest ja soost – hõivamisega tööturul, kasutades selleks elukestva õppimise võimalust, 
et edendada sel moel kõiki meetmeid säästva arengu strateegia raames.

MENETLUS

Pealkiri Säästva arengu keskkonnaaspektid
Viited 2005/2051(INI)
Vastutav komisjon ENVI
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