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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid de volgende voorstellen in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat vorderingen op weg naar duurzame ontwikkeling alleen kunnen worden 
geboekt wanneer met elk van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling, d.w.z. milieu, 
werkgelegenheid/sociale zaken en economische aspecten, in gelijke mate rekening wordt 
gehouden;

2. uit zijn bezorgdheid omdat in de eerste balans voor de herziening van de strategie van 
duurzame ontwikkeling wordt vastgesteld dat het merendeel van de Europese burgers nog 
steeds met ernstige economische en sociale problemen als armoede, werkloosheid, sociale 
uitsluiting en het gebrek aan middelen en mechanismen voor een rechtvaardiger verdeling 
van welvaart te kampen heeft en dat dit allemaal problemen zijn die over het algemeen iedere 
poging tot een tenuitvoerlegging van die strategie tenietdoen; uit voorts zijn diepe 
bezorgdheid over het optreden, respectievelijk de voorspelde verergering van fenomenen als 
de dramatische demografische ontwikkelingen in de Europese Unie en – in tegengestelde 
richting – in de minder ontwikkelde landen van het zuiden;

3. steunt de Commissie in het standpunt dat de strategie van Göteborg voor duurzame 
ontwikkeling en de Lissabon-strategie, die de nadruk legt op de verbetering van het 
concurrentievermogen, het creëren van werkgelegenheid, de bevordering van sociale 
integratie, het milieubehoud en risicopreventie, elkaar aanvullen; bevestigt – gezien de 
beperkte financiële middelen – de nood aan een samenhangend en efficiënt proces voor de 
onafgebroken en stelselmatige begeleiding en herziening van beide strategieën;

4. verlangt een consequente uitbreiding van het Europese sociale model en een daarop 
gebaseerde aanbeveling aan de lidstaten om maatregelen te nemen tegen de niet-duurzame 
trends armoede, sociale uitsluiting en de gevolgen van de vergrijzing; is van mening dat 
daartoe indicatoren ter beoordeling van de sociale situatie dienen te worden ontwikkeld die 
ingang moeten vinden in de duurzaamheidseffectbeoordeling (impact assessment); 
onderstreept dat Europa een macro-economisch kader nodig heeft dat de duurzame 
ontwikkeling ondersteunt en verder de milieuvriendelijke interne vraag, de werkgelegenheid 
en de sociale samenhang bevordert;

5. betreurt het gebrek aan concrete voorstellen voor de oplossing van de problemen inzake 
armoede, sociale uitsluiting en het ontbreken van een rechtvaardige verdeling van welvaart; 
dringt er bij de Commissie op aan om concrete initiatieven en doeltreffende 
uitvoeringsmaatregelen voor te leggen opdat de nagestreefde doelstellingen ook werkelijk 
kunnen worden behaald; beschouwt de voorgestelde richtsnoeren als te vrijblijvend om een 
verandering van de bestaande trends te kunnen bewerkstelligen; verwijst in dit verband bij 
wijze van voorbeeld naar het initiatief van de Commissie voor de analyse van het probleem 
van de vergrijzing van de samenleving, die op grond van de inschakeling van de 
beleidsniveaus in de Europese Unie en de burgermaatschappij concrete probleemoplossingen 
moet gaan bieden;

6. herinnert eraan dat de lidstaten op het vlak van socialezekerheidsstelsels, armoede en sociale 
uitsluiting een centrale rol moeten spelen; wijst er echter tegelijk op dat er ook gezamenlijke 
Europese doelstellingen en actieplannen nodig zijn in het kader waarvan met name de 
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activiteiten van de sociale organisaties, de NGO's, de economische actoren en algemeen de 
bijdrage van de Europese burgers een vastomlijnde plaats moeten krijgen; verzoekt de 
Commissie in het kader van de open-coördinatiemethode concreet vast te leggen hoe deze 
doelstellingen en plannen er moeten uitzien en hoe de vooruit- of achteruitgang van elke 
lidstaat onafgebroken gecontroleerd en duidelijk gedocumenteerd kan worden;

7. benadrukt dat de duurzame financiering van de socialezekerheidsstelsels alleen door een 
sterkere solidariteit tussen de verschillende generaties kan worden gerealiseerd; onderstreept 
dat het van bijzonder groot belang is de staatsburgers verantwoordelijkheidsbesef bij te 
brengen op het gebied van sociale en milieuvraagstukken; wenst dat de factor arbeid in de 
fiscale stelsels van de lidstaten minder sterk wordt belast; dringt aan op sterkere coördinatie 
binnen de lidstaten om de sociale uitsluiting terug te dringen, om de sociale zekerheid van 
alle Europese burgers beter te garanderen en om overal even hoge ecologische normen te 
bewerkstelligen;

8. dringt erop aan om in de financiële vooruitzichten 2007-2013 in voldoende middelen te 
voorzien om op de meest uiteenlopende gebieden op gepaste wijze te kunnen reageren tegen 
niet-duurzame trends zoals armoede, sociale uitsluiting en de gevolgen van de vergrijzing 
van de bevolking; onderstreept dat duurzame ontwikkeling derhalve een van de richtsnoeren 
van het communautair beleid op alle terreinen moet vormen; spreekt de aanbeveling uit om in 
de financiële vooruitzichten voldoende middelen op te nemen voor de bevordering van 
volledige werkgelegenheid, maatschappelijke integratie en de uitbanning van armoede 
alsmede voor de versterking van de sociale, territoriale en economische samenhang;

9. dringt erop aan dat – vooral met het oog op de beperkte financiële middelen – de 
effectenbeoordelingen (impact assessments) verder worden verbeterd en dat de daarbij 
opgedane inzichten consequent worden toegepast.

10. steunt de Commissie in haar oproep om doelstellingen voor de bestrijding van negatieve 
trends vast te leggen; pleit ervoor dat als doelstelling voor de middellange termijn de in de 
Europese Grondwet neergelegde verplichting in het middelpunt dient komen te staan om een 
"duurzame ontwikkeling van Europa, op basis van een evenwichtige economische groei (...), 
een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en van een hoog niveau van bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het milieu" te bereiken; pleit ervoor om van dit hogere doel 
concrete tussendoelstellingen af te leiden;

11. roept ertoe op om het zevende kaderprogramma voor onderzoek dusdanig in te zetten dat de 
duurzame ontwikkeling op steeds meer gebieden wordt gerealiseerd en bijdraagt tot het 
scheppen van hoogwaardige werkgelegenheid;

12. roept ertoe op de doelstellingen wat betreft de integratie van de gehele beroepsbevolking –
onafhankelijk van leeftijd of geslacht – op de arbeidsmarkt te realiseren, en wel met 
gebruikmaking van de mogelijkheid van levenslang leren, om aldus alle acties in het kader 
van de strategie voor duurzame ontwikkeling te bevorderen.
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