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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság kéri az illetékes Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja be a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy csak akkor érhető el javulás a fenntartható fejlődéshez vezető úton, ha 
a fenntartható fejlődés mindhárom dimenzióját, azaz a környezetvédelmet, a 
foglalkoztatási és társadalmi, valamint a gazdasági szempontokat egyformán figyelembe 
veszik;

2. aggodalmát fejezi ki, hogy a fenntartható fejlődés stratégiája felülvizsgálatának első 
állapotfelmérésében megállapítják, hogy az európai polgárok többségét továbbra is súlyos 
gazdasági és társadalmi problémák sújtják, mint a szegénység, munkanélküliség, 
társadalmi kirekesztés és a források igazságosabb elosztása eszközeinek és 
mechanizmusainak hiánya, valamint hogy ezek mind olyan problémák, amelyek 
lényegében semmissé tesznek minden, e stratégia végrehajtására tett kísérletet; komoly 
aggodalmát fejezi ki ezen túlmenően olyan jelenségek fellépése, illetve előre jelzett 
súlyosbodása felett, mint például a drámai demográfiai fejlemények az Európai Unióban 
és – fordított tendenciával – a kevésbé fejlett déli országaiban;

3. támogatja a Bizottságnak azt a nézetét, hogy a fenntartható fejlődés göteborgi stratégiája 
és a lisszaboni stratégia, amelyek súlypontja a versenyképesség fokozása, több 
munkahely létrehozása, a társadalmi integráció támogatása, a környezetvédelem és a 
kockázatmegelőzés, kölcsönösen kiegészítik egymást; megerősíti – tekintettel a 
korlátozott pénzügyi eszközökre –, hogy egységes és hatékony eljárásban szükséges 
kezelni a két stratégia folyamatos és módszeres figyelemmel kísérését és felülvizsgálatát;

4. az európai szociális modell következetes kiterjesztésére és az arra alapuló javaslatok 
megtételére szólít fel, hogy a tagállamok fellépjenek a szegénység, a társadalmi 
kirekesztés nem fenntartható tendenciái ellen; Úgy ítéli meg, hogy ehhez ki kell alakítani 
a szociális helyzettel kapcsolatos mutatókat, amelyeket felhasználnak a fenntarthatósági 
hatásvizsgálatában; hangsúlyozza, hogy Európának egy olyan makroökonómiai 
keretrendszerre van szüksége, amely támogatja a fenntartható fejlődést, erősíti  a 
környezetbarát belső keresletet, a foglalkoztatást, valamint a társadalmi összetartást;

5. hiányolja a konkrét javaslatokat a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a javak 
igazságos elosztásának hiánya problémáinak megoldására; nyomatékosan felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be konkrét kezdeményezéseket és hatékony megvalósítási 
intézkedéseket a kitűzött célok tényleges elérése érdekében; a javasolt iránymutatásokat 
nem tekinti elég kötelező erejűnek ahhoz, hogy a fennálló tendenciák megváltoztatását 
elérjék; ebben az összefüggésben rámutat példaként a Bizottság kezdeményezésére a 
társadalom túlzott elöregedése problémájának elemzésével kapcsolatban, ami az Európai 
Unió és a polgári társadalom politikai szintjeinek részvétele alapján konkrét 
problémamegoldásokhoz kell, hogy vezessen;

6. emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak központi szerepe van a szociális biztonsági 
rendszerek, a szegénység és a társadalmi kirekesztés területén, egyúttal azonban rámutat 
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arra, hogy ehhez összeurópai célkitűzésekre és cselekvési tervekre is szükség van, 
amelyek keretében különösen a társadalmi egyesületek, a nem kormányzati szervezetek, a 
gazdasági szereplők és általában az európai polgárok hozzájárulásának szerepét is 
meghatározzák; felhívja a Bizottságot arra, hogy a nyitott koordináció módszerével 
konkrétan rögzítse, milyenek ezek a célkitűzések és tervek, és hogyan lehet minden egyes 
tagállam előre- és visszalépéseit folyamatosan figyelemmel kísérni és világosan 
dokumentálni;

7. hangsúlyozza, hogy a társadalombiztosítás rendszerének fenntartható finanszírozása csak 
a generációk közötti megerősített szolidaritás útján valósítható meg; aláhúzza azt a 
különleges kívánságát, hogy az állampolgárokat felelősségteljes módon vonják bele a
szociális kérdésekbe és a környezetvédelmi kérdésekbe; sürgeti a munkával kapcsolatos 
költségek csökkentését a tagállamok adórendszereiben; erősebb koordinációt sürget a 
tagállamokban a társadalmi kirekesztés csökkentése, minden európai polgár szociális 
biztonságának jobb garantálása, valamint ugyanakkor minden téren magas ökológiai 
normák elérése érdekében;

8. felszólít arra, hogy a 2007 és 2013 közötti pénzügyi tervben kielégítő módon 
rendelkezzenek a megfelelő lépések különböző szinteken történő megtételéről az olyan 
nem fenntartható tendenciák legyőzésére, mint a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a 
társadalom elöregedésének következményei; aláhúzza, hogy a fenntartható fejlődésnek 
így vezérelvként kell működnie az EU politikáinak összes területén; javasolja, hogy a 
pénzügyi terv rendelkezzék megfelelő pénzforrásokról a teljes foglalkoztatottság, a 
társadalmi befogadás és a szegénység eltörlésének előmozdítására, valamint a társadalmi 
és gazdasági kohézió megerősítésére;

9. sürgeti, hogy – éppen a korlátozott pénzügyi forrásokat tekintetbe véve – tovább javítsák a 
fenntarthatósági vizsgálatokat (hatásvizsgálatokat), és következetesen hasznosítsák az 
ezek során szerzett felismeréseket.

10. támogatja a Bizottságot abban a követelésében, hogy rögzítsék a negatív tendenciák 
leküzdésével kapcsolatos célokat; középtávú célként az európai alkotmányban kiemelt 
azon követelésnek kell a középpontban állnia, hogy el kell érni Európa fenntartható 
fejlődését, „amely olyan kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, és magas 
versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális 
piacgazdaságon alapul, amely a környezet minőségének magas fokú védelmével és 
javításával párosul.”; e magasabb szintű célból kell levezetni a konkrét közbenső célokat.

11. felhív arra, hogy a 7. kutatási keretprogramot úgy valósítsák meg, hogy a fenntartható 
fejlődés egyre több területen kapjon szerepet, és minőségileg értékes munkahelyek 
létrehozásához járuljon hozzá.

12. felhív arra, hogy teljesítsék a teljes keresőképes népesség – kortól és nemtől függetlenül –
munkaerőpiaci beilleszkedésével kapcsolatos elvárásokat, mégpedig az egész életen át 
tartó tanulás lehetőségének kihasználásával, hogy így a fenntartható fejlődés 
stratégiájának keretébe tartozó valamennyi akciót támogassák.
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