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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че все по-голяма част от европейските граждани са засегнати от 
бедността, липсата на сигурност и влошаването на условията на живот,

Б. като има предвид застаряването на населението на Европа и увеличаването на броя 
на лицата, страдащи от тежки заболявания,

В. като има предвид въздействието, което оказват лошите социални и екологични 
условия за появата и задълбочаването на някои заболявания,

Г. като има предвид мащаба на финансовата криза, както и тежката икономическа и 
социална криза, която се прибавя към екологичната и климатична криза,

1. приветства представянето на Обновената социална програма и признанието от 
страна на Европейския съюз за неравенствата, съществуващи в действащата 
програма;

2. споделя волята на Комисията да разшири обхвата на социалната програма в нови 
области; изразява съжаление, че околната среда се разглежда единствено в 
светлината на изменението на климата;

3. отново заявява необходимостта от интегриране на Лисабонската стратегия и 
устойчивото развитие; изразява съжаление относно липсата на ангажимент от 
страна на Съюза, по-специално в неговия план за възстановяване, в полза на 
„озеленяването” на европейската икономика;

4. изразява съжаление за разминаването между целта за постигане на по-голяма 
продължителност на живота и по-добро здраве и предложените мерки; припомня 
правомощията на държавите-членки по отношение на организирането и 
финансирането на системите за социална защита и правото на здравеопазване в 
близост до дома; изразява съжаление от факта, че отсъства позоваване на плановете 
за действие и програмите на Съюза в областта на околната среда или 
здравеопазването;

5. подчертава значимостта на социалните услуги от общ интерес за осъществяването 
на целите на Съюза в социалната област, както и необходимостта правилата на 
вътрешния пазар да улесняват техните задачи; припомня ролята на социалната 
икономика и нейният принос за създаването на множество постоянни и качествени 
работни места.
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