
PA\764048EL.doc PE418.332v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2008/2330(INI)

23.1.2009

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με με την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα
(2008/2330(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anne Ferreira



PE418.332v01-00 2/3 PA\764048EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\764048EL.doc 3/3 PE418.332v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη το όλο και μεγαλύτερο τμήμα των ευρωπαίων πολιτών που θίγονται 
από τη φτώχεια, την αβεβαιότητα και την υποβάθμιση των συνθηκών ζωής,

Β. λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού και την αύξηση του 
αριθμού των προσώπων που πάσχουν από βαρείες ασθένειες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση των κακών κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
συνθηκών στην εμφάνιση και το σοβαρότητα ορισμένων ασθενειών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη την ένταση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της σοβαρής 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που προστίθενται στην οικολογική και κλιματική 
κρίση,

1. χαιρετίζει την παρουσίαση της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας και την αναγνώριση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση των ανισορροπιών που περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη 
ατζέντα·

2. συμμερίζεται τη βούληση της Επιτροπής να διευρύνει την κοινωνική ατζέντα σε νέους 
τομείς· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το περιβάλλον εξετάζεται μόνο υπό το 
πρίσμα της κλιματικής αλλαγής·

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη ενσωμάτωσης των στρατηγικών της Λισαβόνας και της 
αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη δεσμεύσεων της 
Ένωσης ιδίως στο σχέδιο της εκ νέου ώθησης της "οικολογικοποίησης" της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

4. εκφράζει τη λύπη του για την απόσταση μεταξύ του στόχου για μεγαλύτερη διάρκεια της 
ζωής και με καλύτερη υγεία και των προτεινομένων μέτρων· υπενθυμίζει την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, και το δικαίωμα στις υπηρεσίες υγείας εγγύτητας· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αναφοράς στα σχέδια δράσης και προγράμματα 
όσον αφορά το περιβάλλον ή την υγεία στην Ένωση·

5. υπογραμμίζει τη σημασία των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος για την 
υλοποίηση των κοινωνικών στόχων της Ένωσης και την ανάγκη όπως οι κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς διευκολύνουν τις αποστολές τους· υπενθυμίζει το ρόλο της 
κοινωνικής οικονομίας και τη συμβολή της στη δημιουργία πολυάριθμων, διαρκών και 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης.
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