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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad pagerėjimo įgyvendinant tvarų vystymąsi gali būti pasiekta tik tada, jei 
vienodai atsižvelgiama į visus tris tvaraus vystymosi lygmenis: aplinkos apsaugą, 
užimtumą, socialinius reikalus ir ekonominius aspektus;

2. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad pirmojoje tvaraus vystymosi strategijos peržiūros 
apžvalgoje konstatuojama, jog didžioji dalis Europos piliečių vis dar susiduria su 
sunkiomis ekonominėmis ir socialinėmis problemomis, pvz., skurdu, nedarbu, socialine 
atskirtimi ir lėšų stygiumi bei stoka mechanizmų, kurie padėtų teisingiau paskirstyti 
išteklius, ir kad tai yra problemos, kurios iš esmės žlugdo bet kokį bandymą įgyvendinti 
pateiktą strategiją; taip pat pareiškia esąs labai susirūpinęs dėl kai kurių reiškinių 
atsiradimo ar prognozuojamo paūmėjimo, pvz., dramatiško Europos Sąjungos 
demografinio vystymosi ir priešingos tendencijos menkiau išsivysčiusiose Pietų šalyse;

3. pritaria Komisijos požiūriui, kad Geteborgo tvaraus vystymosi strategija ir Lisabonos 
strategija, kurių pagrindiniai elementai yra konkurencingumo didinimas, darbo vietų 
kūrimas, socialinės įtraukties skatinimas, aplinkos apsauga ir rizikos prevencija, papildo 
viena kitą; atsižvelgdamas į ribotus finansinius išteklius, patvirtina būtinybę taikyti bendrą 
veiksmingą procedūrą atliekant nuolatinę ir sistemingą abiejų strategijų priežiūrą bei 
patikrą;

4. reikalauja nuosekliai plėsti Europos socialinį modelį bei šiuo modeliu pagrįstas 
rekomendacijas valstybėms narėms tam, kad įgyvendindamos šį modelį jos galėtų kovoti 
su „nepalankiomis tendencijomis“, pvz., skurdu, socialine atskirtimi ir visuomenės 
senėjimo padariniais; todėl reikėtų sukurti socialinės padėties įvertinimo rodiklius, kurie 
įeitų į ilgalaikio poveikio vertinimą; pabrėžia, kad Europai reikia palankių bendrųjų 
sąlygų makroekonomikos lygmeniu, kurios padės didinti ekologinę vidaus paklausą bei 
užimtumą ir skatinti tvarų vystymąsi bei socialinę sanglaudą;

5. apgailestauja, kad trūksta konkrečių pasiūlymų skurdo, socialinės atskirties ir neretai 
pasitaikančio neteisingo išteklių paskirstymo problemoms spręsti; primygtinai ragina 
Komisiją pateikti konkrečių iniciatyvų ir veiksmingų įgyvendinimo priemonių tam, kad 
užsibrėžti tikslai iš tikrųjų būtų pasiekti; mano, kad pasiūlytos gairės nėra užtektinai 
įpareigojančios siekiant pakeisti dabartines tendencijas; šiuo atveju kaip pavyzdį pateikia 
Komisijos iniciatyvą dėl visuomenės senėjimo problemų analizės, kuri turi padėti rasti 
konkrečių problemos sprendimo būdų, nes ją įgyvendinant dalyvauja įvairių Europos 
Sąjungos lygmenų politikai ir pilietinė visuomenė;

6. primena, kad pagrindinis vaidmuo socialinės apsaugos sferoje kovojant su skurdu ir 
socialine atskirtimi tenka valstybėms narėms, tačiau taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 
būtina iškelti tikslus ir sudaryti veiklos planus visos Europos mastu, kuriais remiantis būtų 
nustatytas socialinių susivienijimų veiklos, NVO ir ekonomikos veikėjų vaidmuo bei 
bendras Europos piliečių įnašas; ragina Komisiją, remiantis atviro koordinavimo metodu, 
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tiksliai nustatyti, kokie yra šie nurodymai ir planai ir kaip gali būti nuolat stebima ir 
aiškiai fiksuojama kiekvienos valstybės narės pasiekta pažanga ir atsilikimas;

7. pabrėžia, kad nuolatos finansuoti socialinės apsaugos sistemas įmanoma tik esant 
tvirtesniam kartų solidarumui; pabrėžia, kad ypač atsakingai reikia udgyti piliečių 
socialinį sąmoningumą ir piliečių sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje; reikalauja 
sumažinti darbo jėgos sąnaudas valstybių narių mokesčių sistemose; reikalauja aktyvesnio 
koordinavimo valstybių narių viduje siekiant sumažinti socialinę atskirtį, užtikrinti 
geresnę visų Europos piliečių socialinę apsaugą ir įdiegti visur vienodai aukštus 
ekologijos standartus;

8. ragina 2007–2013 m. finansinėse perspektyvose numatyti pakankamą finansavimą 
siekiant įvairiais lygmenimis tinkamai kovoti su nepalankiomis tendencijomis, pvz., 
skurdu, socialine atskirtimi ir visuomenės senėjimo padariniais; todėl pabrėžia, kad tvarus 
vystymasis turi būti pagrindinis visų ES politikos sričių elementas; siūlo finansinėje 
perspektyvoje numatyti atitinkamai lėšų siekiant skatinti visišką užimtumą bei socialinę 
įtrauktį ir panaikinti skurdą bei stiprinti socialinę, teritorinę ir ekonominę sanglaudą;

9. primygtinai reikalauja, atsižvelgiant į ribotus finansinius išteklius, tobulinti poveikio 
vertinimus ir nuosekliai įgyvendinti sukauptą patirtį;

10. remia Komisijos reikalavimą nustatyti kovos su nepalankiomis tendencijomis tikslus;
vidutinio laikotarpio tikslas turėtų būti Europos Konstitucijoje iškeltas reikalavimas siekti 
„Europos, kurioje vystymasis būtų tvarus, pagrįstas subalansuotu ekonomikos augimu ir 
stabiliomis kainomis, didelio konkurencingumo socialinės rinkos ekonomika, kuria 
siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, bei aukšto lygio aplinkos apsauga ir 
aplinkos kokybės gerinimu“; remiantis šiuo pagrindiniu tikslu nustatomi konkretūs 
tarpiniai tikslai;

11. reikalauja Septintąją mokslinių tyrimų pagrindų programą įgyvendinti taip, kad tvarus 
vystymasis apimtų vis daugiau sričių ir padėtų kurti aukšto lygio darbo vietas;

12. reikalauja visus dirbančius asmenis, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir lyties, integruoti į 
darbo rinką išnaudojant visą gyvenimą trunkančio mokymosi galimybes, siekiant skatinti 
visus tvaraus vystymosi strategijos veiksmus.
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