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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at alt for mange europæiske borgere stadig lever i fattigdom og er ramt af 
usikkerhed og forringede levevilkår,

B. der henviser til aldringen af befolkningen i Europa og det stigende antal mennesker, der 
rammes af alvorlige sygdomme,

C. der henviser til den betydning, dårlige sociale forhold og miljøforhold har for 
fremkomsten og udbredelsen af visse sygdomme

D. der henviser til omfanget af finanskrisen og den alvorlige økonomiske og sociale krise, 
som føjer sig til klimakrisen,

1. bifalder fremlæggelsen af den nye sociale dagsorden og EU's anerkendelse af 
uoverensstemmelserne i den aktuelle dagsorden; 

2. deler Kommissionens ønske om at udvide den sociale dagsorden til at omfatte nye 
områder, men beklager, at miljøet kun er medtaget i forbindelse med klimaændringerne;

3. gør atter opmærksom på nødvendigheden af at integrere Lissabonstrategierne og 
strategierne for bæredygtig udvikling; beklager EU's manglende engagement i 
genopretningsplanen, der sigter på at gøre den europæiske økonomi "grøn";

4. beklager kløften mellem målet om længere levetid og øget sundhed og de foreslåede 
foranstaltninger; minder om medlemsstaternes kompetence inden for organisering og 
finansiering af socialsikringssystemer og borgernes ret til adgang til sundhedsydelser i 
nærområdet; beklager, at der ikke henvises til handlingsplanerne og -programmerne 
vedrørende miljø eller sundhed i EU;

5. understreger den betydning, som sociale ydelser af almen interesse har for opnåelsen af 
EU's sociale mål, samt nødvendigheden af, at reglerne for det indre marked understøtter 
disse mål; minder om den sociale økonomis rolle og dens bidrag til skabelsen af et stort 
antal længerevarende jobs af høj kvalitet.
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