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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

A. vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu evropských občanů postižených chudobou, 
existenční nejistotou a zhoršením životních podmínek, 

B. vzhledem ke stárnutí evropské populace a ke zvyšování počtu osob trpících závažnými 
chorobami,

C. vzhledem k vlivu špatných sociálních a environmentálních podmínek na výskyt 
a závažnost některých chorob,

D. vzhledem k rozsahu finanční krize a k závažnosti hospodářské a sociální krize, jež se 
připojují k ekologické a klimatické krizi,

1. vítá předložení obnovené sociální agendy i skutečnost, že Evropská unie uznala existence 
nevyváženost stávající agendy;

2. podporuje úmysl Komise rozšířit sociální agendu na nové oblasti; vyjadřuje politování 
nad tím, že environmentální otázka je posuzována pouze v souvislosti se změnami 
klimatu;

3. opětovně zdůrazňuje nutnost začlenit do agendy Lisabonskou strategii a strategii 
udržitelného rozvoje; lituje nedostatku odhodlání EU, zejména pokud jde o její plán 
obnovy na podporu „zekologičtění“ evropského hospodářství;

4. lituje nesouladu mezi cílem delšího a zdravějšího života a navrženými opatřeními; 
připomíná působnost členských států v oblasti organizování a financování systémů 
sociální ochrany a právo na zdravotní péči v místě bydliště; vyjadřuje politování nad 
nedostatkem odkazů na akční plány a programy Unie týkající se životního prostředí a 
zdraví;

5. zdůrazňuje důležitost sociálních služeb obecného zájmu pro uskutečňování sociální cílů 
Evropské unie a nutnost usnadnit pomocí pravidel vnitřního trhu plnění jejich funkce; 
připomíná roli sociální ekonomiky a jejího přispění k vytváření početných, trvalých a 
kvalitních pracovních míst.
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