
PA\764048SL.doc PE418.332v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2008/2330(INI)

23.1.2009

OSNUTEK MNENJA
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o prenovljeni socialni agendi 
(2008/2330(INI))

Pripravljavka mnenja: Anne Ferreira



PE418.332v01-00 2/3 PA\764048SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\764048SL.doc 3/3 PE418.332v01-00

SL

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker vedno več evropskih državljanov živi v revščini in negotovosti, njihove življenjske 
razmere pa se slabšajo,

B. ker se evropsko prebivalstvo stara, število ljudi s hudimi boleznimi pa se povečuje,

C. ker slabi socialni in okoljski pogoji vplivajo na pojav in resnost nekaterih bolezni,

D. ker je razsežnost finančne ter socialne in gospodarske krize poleg ekološke in podnebne 
krize vedno večja,

1. pozdravlja predstavitev obnovljene socialne agende in priznanje Evropske unije, da je 
sedanja agenda neuravnotežena;

2. podpira namero Komisije, da razširi socialno agendo na druga področja, vendar obžaluje, 
da se okolje obravnava samo z zornega kota podnebnih sprememb;

3. ponavlja, da je treba vključiti lizbonsko strategijo in strategijo trajnostnega razvoja; 
obžaluje premajhno zavzetost Unije, zlasti glede njenega načrta za oživitev in 
"ozelenitev" evropskega gospodarstva;

4. obžaluje, da obstaja razkorak med ciljem živeti dlje in bolj zdravo ter predlaganimi 
ukrepi; opozarja na pristojnost držav članic glede organiziranja in financiranja sistemov 
socialnega varstva ter na pravico do zdravstvenih storitev v bližini; obžaluje premajhno 
upoštevanje akcijskih načrtov in programov na področju okolja in zdravja v Uniji;

5. poudarja, kako pomembne so socialne službe splošnega interesa za uresničitev socialnih 
ciljev Unije in da morajo pravila notranjega trga olajšati njihovo delo; opozarja na vlogo 
socialne ekonomije in njen prispevek k ustvarjanju številnih, trajnih in kakovostnih 
delovnih mest.
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