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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. având în vedere proporția tot mai mare a cetățenilor europeni afectați de sărăcie, 
precaritate și degradarea condițiilor lor de viață,

B. având în vedere procesul de îmbătrânire a populației europene și creșterea numărului de 
persoane afectate de patologii grave,

C. având în vedere impactul condițiilor sociale și de mediu nefavorabile asupra apariției și 
gravității anumitor boli,

D. având în vedere amploarea crizei financiare și a gravei crize economice și sociale, la care 
se adaugă criza ecologică și climatică,

1. salută prezentarea agendei sociale reînnoite și recunoașterea de către Uniunea Europeană 
a dezechilibrelor existente în agenda actuală;

2. împărtășește dorința Comisiei de extindere a agendei sociale la noi domenii; deplânge 
faptul că situația mediului nu este analizată decât din punctul de vedere al schimbărilor 
climatice;

3. reiterează nevoia de integrare a Strategiei de la Lisabona și a strategiei de dezvoltare 
durabilă; regretă lipsa de angajament din partea Uniunii în special în planul său de 
relansare în favoarea unei economii europene mai ecologice;

4. regretă existența unui decalaj între obiectivul de a trăi mai mult și în condiții mai bune de 
sănătate și măsurile propuse în acest scop; reamintește competența statelor membre în 
materie de organizare și finanțare a sistemelor de protecție socială, precum și dreptul la 
servicii de sănătate de proximitate; deplânge lipsa de referiri la planurile de acțiune și 
programele în domeniul ecologic sau al sănătății al Uniunii;

5. subliniază importanța serviciilor sociale de interes general pentru realizarea obiectivelor 
sociale ale Uniunii și importanța facilitării misiunii acestora prin reglementările pieței 
interne; reamintește rolul economiei sociale și contribuția acesteia la crearea de 
numeroase locuri de muncă durabile și de calitate.
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