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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando o crescimento constante do número de cidadãos europeus afectados pela 
pobreza, pela precariedade e pela degradação das condições de vida,

B. Considerando o envelhecimento da população europeia e o aumento do número de 
pessoas afectadas por patologias graves,

C. Considerando o impacto das condições sociais e ambientais negativas no surgimento e na 
gravidade de certas doenças,

D. Considerando a amplitude da crise financeira assim como a crise económica e social grave 
somada à crise ecológica e climática,

1. Manifesta a sua satisfação pela apresentação da Agenda Social Renovada e pelo facto de a 
União Europeia reconhecer os desequilíbrios contidos na agenda actual;

2. Partilha da vontade da Comissão de alargar o âmbito da agenda social a novos campos; 
lamenta que a questão do ambiente só esteja contemplada na óptica das alterações 
climáticas;

3. Reitera a necessidade de integrar a Estratégia de Lisboa assim como a estratégias de 
desenvolvimento sustentável; lamenta a ausência de compromissos da União em favor de 
uma economia europeia cada vez mais "verde", nomeadamente no seu plano de 
relançamento;

4. Lamenta o desfasamento entre o objectivo de viver mais tempo e com mais saúde e as 
medidas propostas; recorda a competência dos Estados-Membros em matéria de 
organização e financiamento dos sistemas de protecção social, e o direito ao acesso a 
cuidados de saúde de proximidade; lamenta a não referência aos planos de acção e 
programas da União em matéria de ambiente ou saúde;

5. Salienta a importância dos serviços sociais de interesse geral na realização dos objectivos 
sociais da União e a necessidade de as regras do mercado interno facilitarem as suas 
missões; recorda o papel da economia social e o seu contributo para a criação de empregos 
em grande número, estáveis e de qualidade.
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