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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Alltfler EU-medborgare drabbas av fattigdom, otrygghet och försämrade 
levnadsförhållanden.

B.  EU har en åldrande befolkning, och alltfler människor drabbas av allvarliga sjukdomar.

C. Effekterna av dåliga sociala och miljömässiga förhållanden märks i form av allvarliga 
sjukdomar.

D. Omfattningen av finanskrisen och den allvarliga ekonomiska och sociala krisen läggs till 
miljö- och klimatproblemen.

1. Europaparlamentet välkomnar presentationen av en förnyad social agenda och EU:s 
erkännande av ojämlikheterna i den nuvarande agendan.

2. Europaparlamentet delar kommissionens vilja att utöka den sociala agendan till nya 
områden men beklagar att miljö inte betraktas annat än i fråga om klimatförändringar.

3. Europaparlamentet upprepar behovet av att integrera Lissabonstrategin och hållbar 
utveckling. Parlamentet beklagar EU:s brist på åtaganden, framför allt inom dess plan för 
att miljöanpassa den europeiska ekonomin.

4. Europaparlamentet beklagar diskrepansen mellan målet om ett längre hälsosamt liv och de 
föreslagna åtgärderna. Parlamentet påminner om medlemsstaternas behörighet att 
organisera och finansiera sina socialförsäkringssystem och rätten till närliggande hälso-
och sjukvårdstjänster. Parlamentet beklagar även att ingen hänvisning görs till EU:s 
handlingsplaner och program för miljö eller hälso- och sjukvård.

5. Europaparlament understryker betydelsen av sociala tjänster av allmänt intresse för 
uppnåendet av EU:s socialpolitiska mål och behovet av att bestämmelserna för den inre 
marknaden underlättar deras arbete. Parlamentet påminner om den sociala ekonomins roll 
och dess bidrag till att skapa många, varaktiga och högkvalitativa arbetstillfällen.
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