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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že pokrok na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju je možné dosiahnuť len 
vtedy, keď sa naraz a v rovnakej miere zohľadnia všetky tri dimenzie trvalo udržateľného 
rozvoja, t.j. životné prostredie, zamestnanosť/sociálne veci, ako aj hospodárske aspekty;

2. vyjadruje znepokojenie, keďže na základe úvodného zhodnotenia preskúmania stratégie 
trvalo udržateľného rozvoja sa zistilo, že veľká časť európskych občanov je vystavená 
vážnym hospodárskym a sociálnym problémom ako je chudoba, nezamestnanosť, 
sociálne vylúčenie a nedostatok prostriedkov a mechanizmov pre spravodlivejšie 
rozdelenie prostriedkov a že toto všetko sú problémy, ktoré v podstate maria každý pokus 
o realizáciu príslušnej stratégie; okrem toho vyjadruje znepokojenie nad zhoršením, resp. 
prognózovaným zhoršením javov ako napr. dramatický demografický vývoj v Európskej 
únii a - opačná tendencia - v menej rozvinutých južných krajinách;

3. podporuje Komisiu v názore, že göteborgská stratégia trvalo udržateľného rozvoja a 
lisabonská stratégia, ktorých ťažisko spočíva vo zvyšovaní konkurencieschopnosti, 
vytváraní väčšieho počtu pracovných príležitostí, podpore sociálneho začlenenia, ochrane 
životného prostredia a prevencii rizík sa navzájom dopĺňajú; zdôrazňuje - vzhľadom na 
obmedzené finančné zdroje- nevyhnutnosť jednotného a účinného postupu pre plynulé a 
systematické sledovanie a skúmanie oboch stratégií;

4. požaduje dôsledné posilnenie európskeho sociálneho modelu a s ním súvisiace 
odporúčania, na základe ktorých členské štáty príjmu opatrenia na zvrátenie trvalo 
neudržateľných trendov ako je chudoba a sociálne vylúčenie; domnieva sa, že na tento 
účel by mali byť vyvinuté ukazovatele sociálnej situácie, ktoré potom budú zaradené do 
hodnotenia dosahu udržateľnosti (impact assessment); zdôrazňuje skutočnosť, že Európa 
potrebuje makroekonomickú štruktúru, ktorá podporuje trvalo udržateľný rozvoj a 
posilňuje ekologicky priaznivý vnútorný dopyt, zamestnanosť a sociálnu súdržnosť;

5. vyjadruje nespokojnosť s nedostatkom konkrétnych návrhov na riešenie problémov ako je 
chudoba, sociálne vylúčenie a nedostatočná spravodlivosť rozdeľovania zdrojov; vyzýva 
naliehavo Komisiu, aby predložila konkrétne iniciatívy a účinné opatrenia na 
implementáciu, aby bolo možné reálne dosiahnuť vytýčené ciele; považuje navrhované 
smerovanie za príliš nezáväzné pre dosiahnutie zmeny súčasného vývoja; v tejto 
súvislosti uvádza ako príklad iniciatívu Komisie k analýze problémov starnutia 
spoločnosti, ktorá má viesť ku konkrétnym riešeniam problémov na základe politickej 
účasti v Európskej únii a účasti občanov;

6. pripomína, že členské štáty majú ústredné postavenie v oblasti systému sociálneho 
zabezpečenia, chudoby a sociálneho vylúčenia; zároveň však poukazuje na to, že je 
potrebné stanoviť spoločné európske ciele a akčné plány, v rámci ktorých je 
predovšetkým nevyhnutné písomne stanoviť úlohu činnosti sociálnych združení, MVO, 
subjektov v hospodárskej oblasti a vo všeobecnosti príspevok európskych občanov;
vyzýva Komisiu, aby v rámci otvorenej metódy koordinácie konkrétne stanovila, aké sú 
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tieto ciele a plány a ako je možné trvalo sledovať a prehľadne zaznamenávať pokroky a 
spiatočné kroky každého členského štátu;

7. zdôrazňuje, že trvalé financovanie systému sociálneho zabezpečenia je možné realizovať 
len upevnenou solidaritou medzi generáciami; zdôrazňuje, že je mimoriadne nutné 
zodpovedne vychovať občanov v sociálnych a ekologických otázkach; vyzýva k 
odľahčeniu faktora práce v daňových systémoch členských štátov; vyzýva k lepšej 
koordinácii v rámci členských štátov, aby bolo možné znížiť sociálne vylúčenie, lepšie 
zaručiť sociálne zabezpečenie všetkých európskych občanov a všade dosiahnuť rovnako 
vysoký ekologický štandard;

8. vyzýva na zohľadnenie dostatočného množstva prostriedkov vo finančnom výhľade na 
obdobie 2007-2013, aby bolo možné na všetkých úrovniach primerane čeliť trvalo 
neudržateľným trendom ako je chudoba, sociálne vylúčenie a následky starnutia 
spoločnosti; zdôrazňuje, že trvalo udržateľný rozvoj musí byť z tohto dôvodu hlavnou 
zásadou pre politiky EÚ vo všetkých oblastiach; odporúča, aby tento finančný výhľad 
zaručoval dostatočné množstvo prostriedkov na podporu plnej zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia a odstránenia chudoby a na posilnenie sociálnej, územnej a hospodárskej 
súdržnosti;

9. nalieha, aby sa práve kvôli obmedzeným finančným zdrojom naďalej pokračovalo vo 
vylepšovaní hodnotenia dosahu udržateľnosti (impact assessments), a aby sa získané 
poznatky následne uplatňovali v praxi;

10. podporuje Komisiu v jej požiadavke stanoviť ciele v boji proti negatívnym trendom; ako 
strednodobý cieľ by mala v Zmluve o ústave pre Európu stáť vnesená požiadavka 
dosiahnuť „trvalo udržateľný rozvoj v Európe na základe vyváženého hospodárskeho 
rastu, vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva, ktorého cieľom je 
úplná zamestnanosť a sociálny pokrok, ako aj vysoká miera ochrany životného prostredia 
a zlepšenie kvality životného prostredia“; z tohto vyššieho cieľa je potrebné vyvodiť 
konkrétne ciele;

11. požaduje realizáciu 7. rámcového programu pre výskum tak, aby sa trvalo udržateľný 
rozvoj uplatnil v čoraz väčšom počte oblastí a prispel k vytvoreniu vysoko kvalitných 
pracovných miest;

12. požaduje splnenie očakávaní ohľadne začlenenia celej pracujúcej spoločnosti - bez ohľadu 
na vek a pohlavie - do trhu práce a to využitím možnosti celoživotného vzdelávania, aby 
sa tým podporili všetky opatrenia v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja;
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