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FORSLAG 

 

Udvalget om miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed opfordrer Økonomi- og 

valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at det, at EU's økonomier gøres mere miljøvenlige, bidrager til langsigtet 

vækst, der er modstandsdygtig over for kriser, øger konkurrenceevnen og skaber 

arbejdspladser, idet det forbedrer Unionens energisikkerhed og energiuafhængighed, og at 

den grønne økonomi bør ses som en væsentlig drivkraft for udviklingen af økonomien; 

2. opfordrer Kommissionen til fuldt ud at inkludere tiltaget med at gøre EU's økonomier 

mere miljøvenlige i prioriteterne for den årlige vækstundersøgelse 2015, det europæiske 

semester og revisionen af Europa 2020-strategien med henblik på at støtte overgangen til 

ressourceeffektive lavemissionsøkonomier i EU; 

3. understreger, at en forbedret ressource- og energieffektivitet vil hjælpe det europæiske 

erhvervsliv og navnlig de små og mellemstore virksomheder med at opnå besparelser, 

erobre vækstmarkeder og nedbringe behovet for råstoffer; 

4. gentager nødvendigheden af at udfase miljøskadelige subsidier inden 2020 og flytte 

beskatningen fra arbejde til mere vækstfremmende områder, såsom miljøafgifter; 

5. understreger, at forbedring af ressourceeffektiviteten er afgørende, da det fremmer 

konkurrenceevnen ved at skabe besparelser og reducerer afhængigheden af råvarer og 

energi; gentager derfor sin opfordring til, at dagsordenen for ressourceeffektivitet 

integreres i det europæiske semester; 

6. mener, at det europæiske semester bør tage hensyn til de foreliggende data om vedvarende 

energi og energieffektivitet; beklager, at det af Kommissionen seneste skøn fremgår, at 

EU er på vej til kun at opfylde halvdelen af sit 20 % energieffektivitetsmål, og at der er 

risiko for, at medlemsstaternes aktuelle planer langt fra vil opfylde det samlede 20 % 

energieffektivitetsmål, der er fastsat i Europa 2020-strategien; opfordrer medlemsstaterne 

til at gøre en mere ihærdig indsats for at nå de nationale energieffektivitetsmål som en del 

af deres nationale reformprogrammer; 

7. mener, at målings- og benchmarkingmetoder for ressourceeffektivitet samt en 

retningsgivende indikator og mål bør integreres i såvel det europæiske semester som 

revisionen af Europa 2020-strategien; 

8. mener, at det europæiske semester også bør omfatte indberetninger om vedvarende energi 

og energieffektivitet på grundlag af juridisk bindende mål, der er fastsat i EU-

lovgivningen; 

9. gentager sin opfordring til at fremme miljøinnovation gennem konkrete henstillinger i det 

europæiske semester, da det skaber konkrete udsigter for nye firmaer og for en 
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genoplivning af traditionelle sektorer gennem mere miljøvenlige arbejdspladser; 

10. henviser til, at de forskelle mellem medlemsstaterne, som er fastslået i den årlige 

vækstundersøgelse 2014, begrænser den grønne økonomis vækstpotentiale; understreger 

derfor, at det er tvingende nødvendigt i fuld udstrækning at gennemføre EU's 

affaldsbestemmelser, herunder minimumsmålene, gennem nationale affaldsforebyggelses- 

og forvaltningsstrategier, og at gennemføre EU's krav med hensyn til energieffektivitet. 

11. konstaterer, at EU i gennemsnit stadig producerer ca. fem tons affald pr. borger om året, 

og at kun lidt mere end en tredjedel af dette rent faktisk genbruges; understreger, at EU i 

højere grad bør omdanne affald til en ressource og fremme bæredygtige 

affaldsforvaltningsmetoder såsom genbrug; opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at 

gennemføre EU's affaldslovgivning på nationalt plan for at mindske de nuværende 

forskelle og bevæge sig i retning af en mere cirkulær økonomi; 

12. understreger behovet for i højere grad at inddrage EU's miljøministre i processen omkring 

det europæiske semester i Rådet; 

13. understreger betydningen af effektive og bæredygtige sundhedsplejeordninger for 

patienter og mere generelt som en langsigtet investering i økonomisk og social vækst; 

understreger, at sundhedssystemerne i Europa, der tegner sig for 8 % af den samlede 

europæiske arbejdsstyrke og 10 % af EU's BNP, forventes at skabe væsentlige 

jobmuligheder ifølge den årlige vækstundersøgelse 2014; opfordrer derfor Kommissionen 

til i sin pakke af landespecifikke henstillinger at lægge større vægt på reformer, der er 

nødvendige for at støtte bæredygtighed, innovation, effektiviteten og kvaliteten af de 

nationale sundhedssystemer, og anmoder om, at man lader specifik viden på området for 

sundhedspolitik indgå i processen for det europæiske semester; 

14. henviser til henstillingerne vedrørende et mere omkostningseffektivt sundhedsvæsen; 

understreger, at det, selv om det er vigtigt at styrke effektiviteten og den økonomiske 

bæredygtighed af sundhedsvæsenerne, er nødvendigt, at disse tiltag ledsages af specifikke 

tilsagn om at sikre adgang til sundhedspleje af høj kvalitet, hvilket også bidrager til social 

samhørighed og til bekæmpelse af social udstødelse; 

15. opfordrer Kommissionen til at udvikle pålidelige metoder for måling af adgangen til 

sundhedsvæsenet og sundhedsvæsenernes resultater for at bidrage til at mindske forskelle 

og uligheder i sundhedsvæsenet mellem og inden for medlemsstater; 
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