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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel egyre több európai polgárt érint a szegénység, a bizonytalanság és az 
életkörülmények romlása,

B. tekintettel az európai társadalom elöregedésére és a súlyos betegségek által érintett 
személyek számának növekedésére,

C. mivel a rossz szociális és környezeti körülmények hatással vannak egyes betegségek 
kialakulására és súlyosságára,

D. tekintettel a pénzügyi válság kiterjedtségére és a súlyos gazdasági és társadalmi válságra, 
amelyet tovább fokoz a környezeti és éghajlati válság, 

1. üdvözli a megújított szociális menetrend benyújtását és a jelenlegi menetrendben szereplő 
egyensúlytalanságok elismerését az Európai Unió részéről;

2. osztja a Bizottság szándékát, hogy a szociális menetrendet új területekre is kiterjeszti; 
sajnálja, hogy a környezetvédelemmel csak az éghajlatváltozás szempontjából 
foglalkoznak;

3. megismétli, hogy a lisszaboni stratégiákat és a fenntartható fejlődést is bele kell építeni; 
sajnálja, hogy az Unió fejlesztési tervében nem kötelezi el magát az európai gazdaság 
zöldebbé tétele mellett;

4. sajnálja, hogy a hosszabb és jobb egészségben leélt életre irányuló célkitűzés nincs 
összhangban a javasolt intézkedésekkel; emlékeztet a tagállamok hatáskörére a 
társadalombiztosítási rendszerek megszervezése és finanszírozása terén, valamint a közeli 
egészségügyi szolgáltatásokhoz fűződő jogra; sajnálja, hogy nem hivatkoznak az Unió 
környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terveire és programjaira;

5. hangsúlyozza a közérdekű szociális szolgáltatások szerepét az Unió társadalmi 
célkitűzéseinek megvalósításában, valamint hogy a belső piaci szabályoknak meg kell 
könnyíteniük azok teljesülését; emlékeztet a szociális ágazat szerepére, amely hozzájárul 
számos tartós és minőségi munkahely létrehozásához.
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