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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że tylko wtedy można uzyskać poprawę na drodze do zrównoważonego 
rozwoju, jeżeli w jednakowy sposób uwzględnione zostaną wszystkie trzy wymiary 
zrównoważonego rozwoju, tzn. środowisko naturalne, zatrudnienie/sprawy społeczne oraz 
aspekty gospodarcze;

2. jest zaniepokojony, ponieważ wstępne podsumowanie przeglądu strategii 
zrównoważonego rozwoju stwierdza, że duża część obywateli europejskich dotknięta jest 
w dalszym ciągu poważnymi problemami gospodarczymi i społecznymi, takimi jak 
ubóstwo, bezrobocie, wykluczenie społeczne, brak środków i mechanizmów dla bardziej 
sprawiedliwego podziału środków oraz że są to problemy, które praktycznie udaremniają 
każdą próbę realizacji niniejszej strategii; jest poza tym bardzo zaniepokojony 
występowaniem, względnie prognozowanym pogorszeniem się takich zjawisk, jak np.: 
dramatyczny rozwój demograficzny w Unii Europejskiej oraz – o odwrotnej tendencji – w 
mniej rozwiniętych krajach Południa;

3. wspiera pogląd Komisji, iż strategia trwałego rozwoju z Göteborga i Strategia Lizbońska, 
których nacisk położony jest na wzrost konkurencyjności, tworzenie większej liczby 
miejsc pracy, wspieranie integracji społecznej, ochronę środowiska naturalnego i 
zapobieganie ryzyku, uzupełniają się wzajemnie; potwierdza - w obliczu ograniczonych 
zasobów finansowych - iż konieczna jest jednolita procedura ciągłego i systematycznego 
monitorowania i sprawdzania obu strategii;

4. wzywa do konsekwentnej rozbudowy europejskiego modelu społecznego i zaleceń, na 
podstawie tego modelu, by Państwa Członkowskie podjęły działania mające na celu 
zapobieganie negatywnym trendom bezrobocia i społecznego wykluczenia; uważa, że w 
tym celu należy opracować wskaźniki służące ujęciu sytuacji społecznej, które 
uwzględniają ocenę oddziaływania; podkreśla, że Europa potrzebuje makroekonomicznych 
warunków ramowych wspierających zrównoważony rozwój, wzmacniających ekologiczny 
popyt wewnętrzny oraz spójność społeczną;

5. ubolewa nad brakiem konkretnych propozycji mających na celu rozwiązanie problemów 
ubóstwa, rozwarstwienia społecznego i niesprawiedliwego podziału środków; wzywa 
stanowczo Komisję do przedłożenia konkretnych inicjatyw i skutecznych środków 
realizacji, aby osiągnięcie założonych celów było rzeczywiście możliwe; postrzega dlatego 
zaproponowane wytyczne jako zbyt mało wiążące, by można było uzyskać zmianę 
istniejących trendów; w związku z tym zwraca przykładowo uwagę na inicjatywę Komisji 
mającą na celu analizę problemu nadmiernego starzenia się społeczeństw, która ze 
względu na zaangażowanie różnych płaszczyzn polityk Unii Europejskiej oraz 
społeczeństwa obywatelskiego powinna prowadzić do rozwiązania konkretnych 
problemów;
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6. przypomina, że w zakresie systemów bezpieczeństwa socjalnego, ubóstwa i 
rozwarstwienia społecznego Państwa Członkowskie mają znaczną rolę do odegrania, 
jednakże zwraca jednocześnie uwagę, iż konieczne jest nakreślenie ogólnoeuropejskich 
celów i planów działań, w ramach których musi zostać ujęta szczególnie rola działań 
organizacji społecznych i pozarządowych, podmiotów gospodarczych oraz wkład 
obywateli europejskich jako taki; wzywa Komisję do określenia w ramach metody otwartej 
koordynacji tych celów i planów oraz sposobu ciągłego monitorowania i jednoznacznego 
dokumentowania postępu i regresu poszczególnych Państw Członkowskich;

7. podkreśla, że trwałe finansowanie społecznych systemów zabezpieczeń może być 
realizowane tylko poprzez wzmocnioną solidarność międzypokoleniową; zaznacza 
szczególną problematykę odpowiedzialnego kształcenia obywateli w kwestiach 
społecznych i dotyczących środowiska naturalnego; domaga się odciążenia czynnika, 
jakim jest praca, w systemach podatkowych Państw Członkowskich; domaga się większej 
koordynacji w obrębie Państw Członkowskich, w celu zmniejszenia wykluczenia 
społecznego, zapewnienia wszystkim obywatelom UE lepszego bezpieczeństwa socjalnego 
oraz uzyskania wszędzie tak samo wysokich standardów ekologicznych;

8. wzywa do zapewnienia w Perspektywie Finansowej 2007-2013 wystarczających środków, 
w celu umożliwienia odpowiedniego przeciwdziałania na wszystkich szczeblach 
negatywnym trendom, takim jak ubóstwo, rozwarstwienie społeczne oraz skutki starzenia 
się społeczeństwa; podkreśla, że z tego powodu zrównoważony rozwój powinien być 
wiodącą zasadą wszystkich obszarów polityk UE; zaleca, aby Perspektywa Finansowa 
zapewniała odpowiednie środki mające na celu wspieranie pełnego zatrudnienia, integracji 
społecznej, likwidacji ubóstwa oraz wzmocnienie społecznej, terytorialnej i gospodarczej 
spójności;

9. nalega, szczególnie wobec ograniczonych środków finansowych, na dalsze doskonalenie 
przeglądów zrównoważonego rozwoju (impact assessments – ocen oddziaływania) oraz 
konsekwentne wykorzystywanie zdobytych w tym procesie doświadczeń;

10. popiera żądanie Komisji odnośnie określenia celów dotyczących zwalczania negatywnych 
trendów; jako średniookresowy cel należy uwypuklić poruszone w Konstytucji żądanie 
„trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz 
stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca 
do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego”; z tego nadrzędnego celu należy wywodzić konkretne cele 
pośrednie;

11. nalega na taką realizację 7. Programu Ramowego dotyczącego badań, która zapewni 
trwały rozwój w jak największej liczbie dziedzin i przyczyni się do stworzenia wysokiej 
jakości miejsc pracy;

12. domaga się spełnienia oczekiwań dotyczących umożliwienia całej ludności zdolnej do 
pracy – niezależnie od wieku i płci – udziału w rynku pracy, mianowicie poprzez 
wykorzystanie możliwości ustawicznego kształcenia, aby w ten sposób wspierać wszystkie 
działania w ramach strategii zrównoważonego rozwoju;



AD\574716PL.doc 5/5 PE 357.871v02-00

PL

PROCEDURA

Tytuł Aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju
Numer procedury 2005/2051(INI)
Komisja przedmiotowo właściwa ENVI
Komisja wyznaczona do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu
EMPL
12.5.2005

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
Data powołania

Sepp Kusstatscher
15.3.2005

Rozpatrzenie w komisji 24.5.2005 14.6.2005
Data zatwierdzenia wskazówek 12.7.2005
Wynik głosowania końcowego za:

przeciw:
wstrzymujących się:

34
1
0

Posłowie obecni podczas końcowego 
głosowania 

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Philip Bushill-Matthews, 
Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi 
Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Richard Falbr, 
Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Sepp 
Kusstatscher, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Mary Lou McDonald, 
Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, 
Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, José 
Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker

Zastępcy obecni podczas końcowego 
głosowania 

Edit Bauer, Mihael Brejc, Dieter-Lebrecht Koch, Roberto Musacchio, 
Elisabeth Schroedter, Marc Tarabella, Anja Weisgerber, Tadeusz 
Zwiefka

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas 
końcowego głosowania


