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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseensä:

1. painottaa, että parannuksia kestävän kehityksen toteuttamisessa saadaan aikaan vain, jos 
kaikki kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta (ympäristö, työllisyys/sosiaalipolitiikka ja
taloudelliset näkökohdat) otetaan yhtäläisesti huomioon;

2. on huolestunut siitä, että ensimmäisessä tilannekatsauksessa kestävän kehityksen 
strategian tarkastamiseksi todetaan, että suuret joukot Euroopan kansalaisia kamppailevat 
edelleen vakavien taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien kanssa kuten köyhyys, 
työttömyys, sosiaalinen syrjäytyminen ja varojen oikeudenmukaisempaan jakamiseen 
käytettävien välineiden ja mekanismien puutteellisuus, ongelmien, jotka käytännössä 
tekevät tyhjäksi kaikki yritykset panna täytäntöön kyseinen strategia; samanaikaisesti 
tuntee voimakasta huolta sellaisten ilmiöiden esiintulosta ja odotettavissa olevasta 
voimistumisesta, jotka koskevat väestörakenteen dramaattista kehitystä Euroopan 
unionissa sekä Etelän vähiten kehittyneissä maissa, vaikka väestökehityksen suunta onkin 
siellä vastakkainen;

3. kannattaa komission näkemystä, jonka mukaan Göteborgissa vahvistettu kestävän 
kehityksen strategia ja Lissabonin-strategia täydentävät toisiaan ja perustuvat 
kilpailukyvyn parantamiseen, työpaikkojen luomiseen, sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen, ympäristönsuojeluun ja riskien ehkäisemiseen; vahvistaa – rajalliset 
taloudelliset voimavarat huomioon ottaen – yhtenäisen ja tehokkaan menettelyn 
välttämättömyyden näiden strategioiden jatkuvassa ja järjestelmällisessä seurannassa ja 
arvioinnissa;

4. vaatii eurooppalaisen sosiaalisen mallin johdonmukaista kehittämistä ja siihen perustuvien 
toimintasuositusten antamista jäsenvaltioille kestämättömien köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen suuntausten torjumiseksi; katsoo, että yhteiskunnallisen tilanteen 
tutkimiseen olisi kehitettävä kestävyyden arviointiin (vaikutusten arviointi) sisältyviä 
osoittimia; korostaa, että Euroopassa tarvitaan kestävää kehitystä tukevaa 
makrotaloudellista kehystä, ympäristöarvot huomioon ottavan sisäisen kysynnän 
tehostamista, työllistymismahdollisuuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

5. pitää valitettavana sitä, että köyhyyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen ja tulonjaon 
epäoikeudenmukaisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi ei ole konkreettisia 
ehdotuksia; kehottaa komissiota esittämään konkreettisia aloitteita ja tehokkaita 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotta asetetut tavoitteet voidaan todellakin saavuttaa; pitää 
ehdotettuja suuntaviivoja siksi liian sitomattomina nykyisten suuntausten muuttamiseen; 
viittaa tässä yhteydessä esimerkinomaisesti komission aloitteeseen suorituttaa väestön 
ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia koskeva tutkimus, jolla Euroopan unionin poliittisten 
tasojen ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen pohjalta pyritään konkreettisiin 
ongelmanratkaisuihin;
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6. muistuttaa, että sosiaaliturvajärjestelmien, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen alalla 
jäsenvaltiot ovat keskeisessä asemassa; huomauttaa samalla kuitenkin, että tarvitaan myös 
yleiseurooppalaisia tavoitteita ja toimintasuunnitelmia, joiden puitteissa on varattava 
erityisrooli sosiaalisten yhteenliittymien, kansalaisjärjestöjen, taloudellisten 
kumppaneiden ja yleisemmin eurooppalaisten kansalaisten toiminnalle; kehottaa 
komissiota avointa koordinointimenetelmää käyttäen määrittelemään konkreettisesti, 
millaisia nämä tavoitteet ja suunnitelmat voivat olla ja miten kunkin jäsenvaltion 
edistymistä ja taantumista voidaan tarkkailla jatkuvasti ja dokumentoida selkeällä tavalla; 

7. painottaa, että sosiaaliturvajärjestelmien kestävä rahoitus voidaan toteuttaa vain 
vahvistamalla sukupolvien välistä yhteisvastuullisuutta; korostaa erikoistoivomusta 
kasvattaa kansalaisten vastuuntuntoa sosiaalisissa kysymyksissä ja ympäristöasioissa; 
vaatii helpotusta työhön jäsenvaltioiden verotusjärjestelmien osatekijänä; vaatii vahvaa 
koordinointia jäsenvaltioissa sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseksi, paremman 
sosiaaliturvan varmistamiseksi kaikille Euroopan kansalaisille ja yhtä korkeiden 
ekologisten normien saavuttamiseksi kaikkialla;

8. kehottaa lisäksi varaamaan vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymiin riittävästi varoja, jotta 
köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen ja väestön ikääntymisen seurausten kaltaisia 
kestämättömiä suuntauksia voidaan ehkäistä useilla eri tasoilla asianmukaisin keinoin; 
korostaa, että kestävää kehitystä on näin ollen pidettävä yhteisön politiikkojen yhtenä 
johtavana periaatteena kaikilla aloilla; suosittelee, että rahoitusnäkymissä varmistetaan 
riittävät varat täystyöllisyyden, sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden poistamisen 
tukemiseen sekä sosiaalisen, alueellisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseen;

9. korostaa, että nimenomaan rajalliset taloudelliset resurssit huomioon ottaen kestävyyttä 
koskevia arviointeja (vaikutusten arviointeja) on parannettava edelleen ja niistä saatuja 
tietoja on sovellettava johdonmukaisesti;

10. tukee komissiota sen vaatimuksessa kielteisten suuntausten torjumisen tavoitteiden 
määrittelemisestä; toteaa, että keskipitkän aikavälin tavoitteena olisi painotettava EU:n 
perustuslakiin sisältyvää vaatimusta pyrkimyksestä "kestävään kehitykseen, jonka 
perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista 
edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä 
korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen"; katsoo, että tästä 
yleistavoitteesta olisi johdettava konkreettisia välitavoitteita;

11. pyytää, että seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa käytettäisiin tavalla, joka turvaa 
kestävän kehityksen mahdollisimman monilla aloilla ja luo korkealuokkaisia työpaikkoja;

12. pyytää päästämään oikeuksiinsa odotukset koko työvoiman työllistämisestä iästä ja 
sukupuolesta riippumatta, käyttämällä tilaisuuksia elinikäiseen oppimiseen, jotta 
vahvistettaisiin toimintaa kestävän kehityksen hyväksi.
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