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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze wciąż wzrastający odsetek obywateli europejskich żyjących w 
ubóstwie, niepewności jutra i w pogarszających się warunkach,

B. mając na uwadze starzenie się społeczeństwa europejskiego i wzrost liczby osób 
dotkniętych poważnymi schorzeniami,

C. mając na uwadze wpływ złych warunków społecznych i środowiskowych 
na występowanie i poważny charakter niektórych chorób,

D. mając na uwadze skalę kryzysu finansowego i poważny kryzys gospodarczy i społeczny, 
które nakładają się na kryzys ekologiczny i klimatyczny,

1. z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie odnowionej agendy społecznej i uznanie przez 
Unię Europejską dysproporcji zawartych w obecnej agendzie;

2. podziela wolę Komisji dotyczącą rozszerzenia agendy społecznej na nowe dziedziny; 
ubolewa nad faktem, że kwestia ochrony środowiska rozważana jest jedynie pod kątem 
zmian klimatycznych;

3. nalega na konieczność uwzględnienia strategii lizbońskich i zrównoważonego rozwoju; 
z żalem przyjmuje brak zobowiązań ze strony Unii Europejskiej, szczególnie w ramach 
jej planu naprawy gospodarczej, na rzecz „zazieleniania” gospodarki europejskiej;

4. ubolewa nad rozdźwiękiem między celem umożliwienia dłuższego życia w lepszym 
zdrowiu a proponowanymi w tym celu środkami; przypomina o kompetencji państw 
członkowskich w zakresie organizacji i finansowania systemów opieki społecznej oraz 
o prawie do lokalnych usług zdrowotnych; ubolewa nad brakiem odniesienia do planów 
działań i programów Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska lub ochrony 
zdrowia;

5. podkreśla znaczenie usług społecznych użyteczności publicznej dla realizacji celów 
społecznych Unii Europejskiej oraz to, że zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego 
muszą ułatwiać ich misję; przypomina o roli gospodarki społecznej i jej wkładzie 
w tworzenie licznych, trwałych i wartościowych miejsc pracy.
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