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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka uzlabojumus ceļā uz ilgtspējīgu attīstību var panākt, tikai līdzvērtīgi ņemot 
vērā visas trīs dimensijas, t.i., vides, nodarbinātības un sociālos, kā arī ekonomiskos 
aspektus;

2. pauž bažas, ka ilgtspējīgās attīstības stratēģijas pirmais novērtējums parāda, ka lielāko 
daļu Eiropas pilsoņu vēl aizvien skar tādas smagas ekonomiskās un sociālās problēmas kā 
nabadzība, bezdarbs, sociālā izstumtība, kā arī līdzekļu un mehānismu trūkums attiecībā 
uz taisnīgu līdzekļu sadali, un ka šīs problēmas ir tās, kas grauj jebkuru minētās 
stratēģijas īstenošanas mēģinājumu; pauž bažas par tādu parādību prognozējamo 
pasliktināšanos kā, piemēram, dramatisku demogrāfisko attīstību Eiropas Savienībā un —
pretēji tendētu — mazāk attīstītās dienvidu valstīs;

3. piekrīt Komisijai, ka Gēteborgas stratēģija ilgtspējīgai attīstībai un Lisabonas stratēģija, 
kurās uzsvars ir likts uz konkurences palielināšanu, papildu darba vietu radīšanu, sociālās 
integrācijas veicināšanu, vides aizsardzību un risku iepriekšēju novēršanu, papildina 
viena otru; ņemot vērā finansiālo resursu ierobežotību, apstiprina vienotas un efektīvas 
procedūras nepieciešamību, lai nodrošinātu abu stratēģiju nepārtrauktu un sistemātisku 
uzraudzību un pārskatīšanu;

4. pieprasa konsekventu Eiropas sociāla modeļa attīstību, kā arī uz tā balstītas rīcības 
ierosinājumus dalībvalstīm, lai tādējādi darbotos pret tādām nenoturīgām parādībām kā 
nabadzību, sociālo izstumtību un sabiedrības novecošanās sekām; šai sakarā būtu 
jāizstrādā sociālā stāvokļa noteikšanas rādītāji, kurus iekļauj ilgtspējas izvērtējumā; 
uzsver, ka Eiropai vajadzīgi makroekonomiskie pamatnosacījumi, uz kuriem balstīt 
ilgtspējīgo attīstību un kas veicina videi draudzīgu iekšējo pieprasījumu, nodarbinātību un 
sociālo kohēziju;

5. izsaka nožēlu par konkrētu ierosinājumu trūkumu nabadzības, sociālās izstumtības un 
taisnīgas līdzekļu sadales problēmu risināšanā; neatlaidīgi aicina Komisiju ierosināt 
konkrētas iniciatīvas un efektīvus īstenošanas pasākumus, lai patiešām sasniegtu 
izvirzītos mērķus; uzskata, ka ierosinātās vadlīnijas nav pietiekami saistošas, lai sasniegtu 
izmaiņas esošajās tendencēs; šai sakarā piemēra dēļ norāda uz Komisijas iniciatīvu 
saistībā ar sabiedrības novecošanās problemātikas izvērtējumu, kā rezultātā, iesaistot 
Eiropas Savienības politisko līmeņu pārstāvjus un pilsonisko sabiedrību, jāpanāk 
konkrēts problēmas atrisinājums;

6. atgādina, ka sociālo garantiju sistēmas, nabadzības un sociālās izstumtības jomās 
dalībvalstīm ir centrālā loma, taču vienlaicīgi norāda arī uz to, ka ir vajadzīgi vienoti 
mērķi un rīcības plāni visas Eiropas līmenī, kas paredz īpašu vietu sociālo apvienību, 
NVO, tirgus dalībnieku darbībai un Eiropas pilsoņu ieguldījumam kopumā; aicina 
Komisiju ar atklātām pārvaldes metodēm precīzi noteikt, kādi ir izvirzītie mērķi un 
rīcības plāni un kāda veidā var nepārtraukti novērot un skaidri dokumentēt katras 
dalībvalsts progresu vai regresu; 
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7. uzsver, ka sociālo garantiju sistēmu ilgtspējīgu finansējumu var nodrošināt tikai 
pastiprināta paaudžu solidaritāte; uzsver pilsoņu izglītošanas nozīmi, jo īpaši atbildību 
pret sociālajiem un vides jautājumiem; pieprasa dalībvalstu nodokļu sistēmās mazināt 
darba izmaksu slogu; pieprasa stingrāku pārvaldi dalībvalstīs, lai mazinātu sociālo 
izstumtību un labāk garantētu visu Eiropas pilsoņu sociālo drošību, kā arī visur sasniegtu 
vienlīdz augstus ekoloģiskos standartus;

8. aicina 2007.–2013. gada finanšu plānā paredzēt pietiekami daudz līdzekļu, lai dažādos 
līmeņos atbilstīgi varētu darboties pret tādām nenoturīgām tendencēm kā nabadzību, 
sociālo izstumtību un sabiedrības novecošanos; uzsver, ka ilgtspējīgai attīstībai līdz ar to 
jābūt ES politikas vadmotīvam visās jomās; iesaka finanšu plānā paredzēt pietiekami 
daudz līdzekļu, lai veicinātu pilna laika nodarbinātību, sociālo integrāciju un nabadzības 
izskaušanu, kā arī stiprinātu sociālo, teritoriālo un ekonomisko kohēziju;

9. ņemot vērā finansiālo resursu ierobežotību, mudina turpmāk uzlabot ilgtspējas 
izvērtējumus (impact assessments) un konsekventi pielietot to rezultātā iegūtos atzinumus;

10. atbalsta Komisijas prasību noteikt negatīvo tendenču novēršanas mērķus; Eiropas 
Konstitūcijā noteiktajai prasībai “strādāt, lai sasniegtu ilgtspējīgu Eiropas attīstību, kas 
balstās uz līdzsvarotu ekonomikas pieaugumu un cenu stabilitāti, augsti konkurētspējīgu 
sociālā tirgus ekonomiku ar mērķi nodrošināt pilnīgu nodarbinātību un sociālo progresu, 
kā arī augstu aizsardzības līmeni un vides kvalitātes uzlabošanu” būtu jābūt centrālajam 
vidējā termiņa mērķim; minētajam mērķim ir pakārtoti konkrēti apakšmērķi;

11. pieprasa ieviest 7. pamatprogrammu pētniecībā, lai nodrošinātu ilgtspējīgo attīstību pēc 
iespējas vairākās jomās un veicinātu kvalitatīvi augstvērtīgu darba vietu radīšanu;

12. pieprasa īstenot visu strādājošo — neatkarīgi no to vecuma un dzimuma — integrāciju 
darba tirgū, ņemot vērā iespējas, ko sniedz mūžizglītība, lai tādējādi veicinātu visas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā paredzētās darbības.
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