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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott införliva följande förslag i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att förbättringar för att förverkliga den hållbara utvecklingen 
endast kan nås om alla tre dimensioner i den hållbara utvecklingen (miljömässiga, 
sysselsättningsmässiga/sociala och ekonomiska aspekter) tas i betraktande i samma 
omfattning.

2. Europaparlamentet ger uttryck för sin oro över att det i den inledande inventeringen i 
översynen av strategin för hållbar utveckling konstateras att stora grupper av europeiska 
medborgare fortfarande lider av svåra ekonomiska och sociala problem, t.ex. fattigdom, 
arbetslöshet, social utslagning och otillräckliga medel och mekanismer för mer rättvis 
fördelning av resurserna, problem som väsentligen försämrar alla försök att genomföra 
denna strategi. Parlamentet vill dessutom ge uttryck för sin stora oro över förekomsten 
och den förutspådda ökningen av fenomen som den dramatiska demografiska 
utvecklingen i EU och i de mindre utvecklade länderna i syd, även om den där går i 
motsatt riktning.

3. Europaparlamentet stöder kommissionens åsikt att Göteborgsstrategin för hållbar 
utveckling och Lissabonstrategin kompletterar varandra; tyngdpunkten för bägge är 
förbättrad konkurrensförmåga, ökad sysselsättning, ökad social integration, miljövård och 
riskförebyggande. Parlamentet bekräftar – med beaktande av de begränsade ekonomiska 
resurserna – behovet av ett enhetligt och effektivt förfarande för att kontinuerligt och 
systematiskt följa och granska de båda strategierna.

4. Europaparlamentet kräver att den europeiska sociala modellen utvecklas på ett följdriktigt 
sätt samt att rekommendationer om handlingssätt ges till medlemsstaterna för att på 
grundval av denna modell bekämpa icke-hållbara tendenser såsom fattigdom och social 
utslagning samt den stigande genomsnittsåldern bland befolkningen. Parlamentet anser 
att indikatorer för att kartlägga den sociala situationen måste utarbetas och att de skall
ingå i konsekvensbedömningen av hållbar utveckling. Parlamentet betonar att Europa 
behöver en makroekonomisk ram som kan stödja en hållbar utveckling och öka 
miljövänlig intern efterfrågan, sysselsättning och social sammanhållning.

5. Europaparlamentet beklagar att det saknas konkreta förslag för att lösa problemen med 
fattigdom, social utslagning och orättvis inkomstfördelning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen enträget att ta fram konkreta initiativ och effektiva genomförandeåtgärder 
för att de eftersträvade målen verkligen skall kunna uppnås, och anser att de föreslagna 
riktlinjerna inte är tillräckligt bindande för att man skall kunna få till stånd en ändring av 
de befintliga tendenserna. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till kommissionens 
initiativ om att analysera de problem som sammanhänger med den stigande 
genomsnittsåldern bland befolkningen, vilket bör leda till konkreta lösningar under 
medverkan av de politiska nivåerna i EU och det civila samhället.

6. Europaparlamentet erinrar om att medlemsstaterna har en central roll i frågor om sociala 
trygghetssystem, fattigdom och social utslagning, men påpekar samtidigt att det också 
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krävs alleuropeiska mål och handlingsplaner och att det inom ramen för dessa måste 
föreskrivas en särskild roll för den verksamhet som bedrivs av samhällsorganisationer, 
frivilligorganisationer och ekonomiska sammanslutningar samt för de europeiska 
medborgarnas deltagande i stort. Kommissionen uppmanas att inom ramen för den öppna 
samordningsmetoden konkret fastslå hur dessa riktlinjer och planer skall se ut och hur 
varje medlemsstats framsteg eller steg tillbaka skall kunna övervakas kontinuerligt och 
klart dokumenteras.

7. Europaparlamentet betonar att en hållbar finansiering av de sociala trygghetssystemen 
enbart kan genomföras genom ökad solidaritet mellan generationerna. Parlamentet 
understryker vikten av att medborgarna skall fostras till ansvar i sociala frågor och
miljöfrågor. Parlamentet kräver en avlastning för faktorn arbete i medlemsstaternas 
skattesystem. Parlamentet förordar en bättre samordning inom medlemsstaterna för att 
minska social utslagning och för att bättre garantera samtliga unionsmedborgares sociala 
säkerhet och överlag uppnå lika hög ekologisk standard.

8. Europaparlamentet kräver att tillräckliga medel skall avsättas i budgetplanen 2007–2013 
för att man på olika nivåer på lämpligt sätt skall kunna motverka sådana icke-hållbara 
trender som fattigdom, social utslagning och följderna av den stigande genomsnittsåldern 
bland befolkningen. Parlamentet betonar att hållbar utveckling således måste bli en 
vägledande princip för EU:s politik inom samtliga områden. Parlamentet rekommenderar 
att det i budgetplanen avsätts tillräckliga medel för att främja full sysselsättning och 
social integration och för att utrota fattigdomen och stärka den sociala, territoriella och 
ekonomiska sammanhållningen.

9. Europaparlamentet kräver – just med tanke på de begränsade ekonomiska resurserna – att 
konsekvensbedömningarna av hållbar utveckling skall förbättras ytterligare och att de 
gjorda erfarenheterna skall genomföras konsekvent.

10. Europaparlamentet stöder kommissionens krav om fastställande av mål för bekämpande 
av negativa trender. Parlamentet anser att man som mål på medellång sikt bör betona 
dessa krav i Europeiska konstitutionen: ”Europas hållbara utveckling som bygger på 
välavvägd ekonomisk tillväxt, på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft 
där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö”. Parlamentet anser att konkreta etappmål skall härledas från detta 
övergripande mål.

11. Europaparlamentet begär att det sjunde ramprogrammet för forskning skall användas på 
ett sådant vis att en hållbar utveckling säkerställs på så många områden som möjligt och 
så att det skapas arbetstillfällen med hög kvalitet.

12. Europaparlamentet begär att man skall utnyttja förhoppningarna om att skapa full 
sysselsättning för befolkningen i yrkesaktiv ålder, oavsett ålder och kön, genom att 
använda sig av livslångt lärande i syfte att stärka insatserna för en hållbar utveckling.
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