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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-proporzjon ta’ċittadini Ewropej milquta mill-faqar, mill-prekarjetà u mid-
degradazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għejxien tagħhom dejjem qed jikber,

B. billi l-popolazzjoni Ewropea qed tixjieħ u n-numru ta’ persuni milquta minn patoloġiji 
gravi qed jiżdied, 

C. wara li kkunsidra l-impatt  tal-kundizzjonijiet soċjali u ambjentali ħżiena  fid-dehra u fil-
gravità ta’ ċertu mard,

D. wara li kkunsidra  l-kobor tal-kriżi finanzjarja u l-kriżi ekonomika u soċjali gravi  li 
tkompli taggrava l-kriżi ekoloġika u tal-klima,

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-preżentazzjoni tal-aġenda soċjali mġedda u r-rikonoxximent mill-
Unjoni Ewropea tal-iżbilanċi fl-aġenda preżenti;

2. Juri r-rieda tal-Kummissjoni li tkabbar l-aġenda soċjali f’numru ta’ oqsma ġodda; 
jikkundanna l-fatt li l-ambjent huwa kkunsidrat biss mill-aspett tal-bidla fil-klima;

3. Jerġa’ jtenni l-bżonn li jkunu integrati l-istrateġiji ta’ Liżbona u l-iżvilupp sostenibbli; 
jiddispjaċih għan-nuqqas ta’ impenn tal-Unjoni speċjalment fil-pjan tiegħu tat-tnidija 
mill-ġdid tal-idea favur "it-tħaddir” tal-ekonomija Ewropea;

4. Jiddispjaċih għad-diskrepanza bejn l-objettiv ta’ ħajja itwal u saħħa aħjar u l-miżuri 
proposti; ifakkar fil-kompetenza tal-Istati Membri fil-qasam tal-organizzazzjoni u l-
iffinanzjar tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali u d-dritt għal servizzi tas-saħħa viċin; 
jiddeplora n-nuqqas ta’ referenza għall-pjanijiet ta’ azzjoni u programmi fil-qasam tal-
ambjent jew tas-saħħa tal-Unjoni;

5. Jenfasizza l-importanza tas-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali għat-twettiq tal-objettivi 
soċjali tal-Unjoni u l-bżonn li r-regoli tas-suq intern jiffaċilitaw il-ħidma tagħhom; 
ifakkar fl-irwol tal-ekonomija soċjali u fil-kontribut tagħha għall-ħolqien ta’ ħafna 
impjiegi sostenibbli u ta’ kwalità.
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