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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat steeds meer Europese burgers getroffen worden door armoede, 
onzekerheid en verslechtering van hun levensomstandigheden,

B. gezien de vergrijzing van de Europese bevolking en het toenemend aantal mensen dat 
getroffen wordt door ernstige aandoeningen,

C. gezien de impact van de slechte sociale en milieuomstandigheden op het ontstaan en de 
ernst van sommige ziekten,

D. gezien de omvang van de financiële crisis en de ernstige economische en sociale crisis die 
eruit voortvloeit, in combinatie met de milieu- en klimaatcrisis waar wij al mee te kampen 
hebben,

1. verwelkomt de indiening van de vernieuwde Sociale Agenda en het feit dat de Europese 
Unie erkent dat de huidige Agenda onevenwichtig is;

2. deelt de wil van de Commissie om de Sociale Agenda met een aantal nieuwe gebieden uit 
te breiden; betreurt dat het milieu er alleen uit het oogpunt van de klimaatverandering in 
aan bod komt;

3. wijst eens te meer op de noodzaak om de Lissabon-strategie in de strategie van duurzame 
ontwikkeling te integreren; betreurt het gebrek aan inzet van de Unie met name in haar 
herstelplan ten voordele van het "groenen" van de Europese economie;

4. betreurt de discrepantie tussen het streefdoel van langer en gezonder leven, en de 
voorgestelde maatregelen; wijst erop dat de organisatie en de financiering van de 
socialezekerheidsstelsels tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren en herinnert aan het 
recht op buurtgezondheidszorg; betreurt dat onvoldoende gerefereerd wordt aan de 
actieplannen en programma's van de Unie op milieu- en gezondheidsgebied;

5. onderstreept het belang van de maatschappelijke diensten van algemeen nut voor de 
verwezenlijking van de sociale doelstellingen van de Unie en acht het absoluut 
noodzakelijk dat de regels van de interne markt het werk van deze diensten faciliteren; 
wijst op de rol van de sociale economie en het belang ervan voor de schepping van 
talrijke, duurzame en kwalitatief hoogstaande banen.
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