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PROPOSTAS

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar os 
seguintes elementos na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que só poderão ser alcançadas melhorias com vista a um desenvolvimento 
sustentável se forem tidas em consideração, de forma equitativa, as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável, a saber, o ambiente, o emprego/questões sociais e os 
aspectos económicos;

2. Manifesta a sua preocupação uma vez que o primeiro balanço sobre a estratégia de 
desenvolvimento sustentável confirma que grandes grupos  de cidadãos europeus 
continuam a sofrer de graves problemas económicos e sociais, bem como da pobreza, do 
desemprego, da exclusão social e da insuficiência dos meios e mecanismos para uma 
mais justa repartição  dos recursos, problemas que, de facto, anulam qualquer tentativa de 
implementação da estratégia em questão; manifesta, também, séria preocupação com o 
aparecimento e o previsível agravamento de fenómenos, como sejam a dramática 
evolução demográfica observada na UE e a tendência inversa registada nos países menos 
desenvolvidos do Sul;

3. Apoia a opinião da Comissão segundo a qual a estratégia de Gotemburgo em prol do 
desenvolvimento sustentável e a estratégia de Lisboa, cujas prioridades são o aumento da 
competitividade, a criação de mais emprego, o reforço da inclusão social, a defesa do 
ambiente e a prevenção de riscos, se completam mutuamente; reitera, tendo em conta os 
reduzidos recursos financeiros, a necessidade de um procedimento uniforme e eficaz para 
o acompanhamento e a revisão, de forma contínua e sistemática, de ambas as estratégias;

4. Exorta a um desenvolvimento coerente do modelo social europeu e à elaboração de 
recomendações, com base nesse modelo, para que os Estados-Membros empreendam 
acções que contrariem as tendências não sustentáveis de pobreza e de exclusão social; 
considera que, para este efeito, devem ser desenvolvidos indicadores de avaliação da 
situação social, a incluir na avaliação do impacto sustentável; salienta que a Europa 
necessita de um enquadramento macroeconómico que apoie o desenvolvimento 
sustentável, reforce a procura interna ecológica, o emprego e a coesão social;

5. Lamenta a falta de propostas concretas para a resolução dos problemas da pobreza, da 
exclusão social e da ausência de uma justiça distributiva; exorta insistentemente a 
Comissão a apresentar iniciativas concretas e medidas de execução eficazes, para que seja 
possível atingir realmente os objectivos almejados; considera que as orientações 
propostas não são suficientemente vinculativas para se alcançar uma inversão das 
tendências actuais; remete, neste contexto, a título de exemplo, para a iniciativa da 
Comissão de analisar o problema do envelhecimento da sociedade, o que permitirá 
encontrar soluções concretas para os problemas, graças à participação dos vários níveis 
políticos da UE e da sociedade civil;

6. Relembra que os Estados-Membros têm um papel central a desempenhar no respeitante 
aos sistemas de segurança social, à pobreza e à exclusão social, mas chama 
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simultaneamente a atenção para a necessidade de objectivos e planos de acção a nível 
europeu no âmbito dos quais há que prever um papel particular para a acção das 
organizações sociais, das ONG, dos parceiros económicos e a participação dos cidadãos 
europeus, em geral; convida a Comissão, no quadro do método aberto de coordenação, a 
definir concretamente o perfil destes objectivos e planos, bem como a forma de os 
progressos ou retrocessos de cada Estado-Membro poderem ser acompanhados de forma 
contínua e documentados de modo transparente; solicita, por fim, à Comissão que tome 
iniciativas para que a comunidade internacional concretize da melhor forma possível 
todos os compromissos e obrigações assumidas pelos Estados no decurso das recentes 
negociações mundiais directa ou indirectamente relacionadas com o desenvolvimento 
sustentável (Joanesburgo, Monterrey, Quioto);

7. Salienta que o financiamento sustentável dos sistemas de segurança social só pode ser 
realizado mediante a solidariedade reforçada entre as gerações; sublinha a particular 
importância de educar os cidadãos de forma responsável em questões sociais e 
ambientais; requer o desagravamento do factor trabalho nos sistemas fiscais dos 
Estados-Membros; insta a uma maior coordenação entre os Estados-Membros visando
reduzir a exclusão social, garantir mais adequadamente a segurança social de todos os 
cidadãos comunitários e alcançar a aplicação, à escala geral, de padrões ecológicos que 
apresentem um nível elevado e uniforme;

8. Solicita que sejam previstas dotações suficientes nas Perspectivas Financeiras 2007-2013, 
de modo a ser possível, aos mais diversos níveis, contrariar adequadamente tendências 
não sustentáveis como a pobreza, a exclusão social e as consequências do envelhecimento 
da sociedade; sublinha que o desenvolvimento sustentável será, assim, um dos princípios 
directores das políticas comunitárias em todos os domínios; recomenda que as 
Perspectivas Financeiras proporcionem fundos adequados tendentes a promover o pleno 
emprego, a inclusão social e a erradicação da pobreza, bem como a reforçar a coesão 
social, territorial e económica;

9. Insiste na necessidade de prosseguir o aperfeiçoamento dos estudos de avaliação do 
impacto sobre a sustentabilidade (impact assessments) – tendo em conta, precisamente, 
que os recursos financeiros são limitados - e de proceder à aplicação consequente dos 
conhecimentos adquiridos nessas avaliações.

10. Apoia a Comissão no seu apelo à fixação de objectivos susceptíveis de combater as 
tendências negativas; entende que o objectivo a médio prazo deverá centrar-se no apelo
constante da Constituição Europeia no sentido de um "desenvolvimento sustentável da 
Europa, assente num crescimento económico equilibrado, numa economia social de 
mercado altamente competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o progresso 
social, e num elevado nível de protecção e de melhoramento da qualidade do ambiente"; 
considera que este objectivo fulcral deverá ser acompanhado de objectivos intercalares 
concretos;

11. Solicita que o 7° Programa-Quadro para a investigação seja utilizado de modo a 
assegurar o desenvolvimento sustentável no maior número possível de sectores e a criar 
postos de trabalho de qualidade;

12. Solicita que sejam satisfeitas as esperanças de integração de toda a população activa no 
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mercado de trabalho, independentemente da idade e do sexo, tirando partido da 
possibilidade de formação ao longo da vida para reforçar as acções em prol do
desenvolvimento sustentável;
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