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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže sa neustále sa zvyšuje počet európskych občanov, ktorých postihuje chudoba, 
existenčná neistota a zhoršenie životných podmienok,

B. vzhľadom na starnutie európskej populácie a zvyšovanie počtu osôb postihnutých 
vážnymi chorobami,

C. keďže zlé sociálne a environmentálne podmienky majú vplyv na výskyt a závažnosť 
niektorých chorôb,

D. vzhľadom na rozsah finančnej krízy a vážnosť hospodárskej a sociálnej krízy, ktoré sa 
pripájajú k ekologickej a klimatickej kríze,

1. víta predloženie obnovenej sociálnej agendy a skutočnosť, že Európska únia uznala 
nevyváženosť, ktorá sa nachádza v súčasnej agende;

2. zdieľa vôľu Komisie rozšíriť sociálnu agendu o nové oblasti; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že sa otázka životného prostredia posudzuje iba z hľadiska zmeny klímy;

3. znova poukazuje na potrebu začlenenia lisabonskej stratégie a trvalo udržateľného 
rozvoja; ľutuje, že EÚ chýba odhodlanie, najmä pokiaľ ide o plán obnovy na podporu 
ekologickejšieho európskeho hospodárstva;

4. vyjadruje poľutovanie nad nesúladom medzi cieľom dlhšieho a zdravšieho života 
a navrhovanými opatreniami; pripomína právomoc členských štátov v oblasti 
organizovania a financovania systémov sociálneho zabezpečenia a právo na zdravotnú 
starostlivosť v mieste bydliska; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom odkazov na 
akčné plány a programy EÚ v oblasti životného prostredia a zdravia;

5. zdôrazňuje význam sociálnych služieb verejného záujmu pre dosahovanie sociálnych 
cieľov Európskej únie, ako aj skutočnosť, že je potrebné, aby im pravidlá vnútorného trhu 
uľahčovali ich úlohu; pripomína úlohu sociálneho hospodárstva a jeho prínos k vytváraniu 
veľkého počtu trvalých a kvalitných pracovných miest.
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