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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το «πρασίνισμα» των οικονομιών της ΕΕ συμβάλλει σε μια 

μακροπρόθεσμη και ανθεκτική απέναντι στις κρίσεις ανάπτυξη, αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα και δημιουργεί θέσεις εργασίας , ενώ επίσης βελτιώνει την ενεργειακή 

ασφάλεια και ανεξαρτησία της Ένωσης, και ότι η πράσινη οικονομία πρέπει να θεωρείται 

βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη της οικονομίας· 

2. καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως το « πρασίνισμα » των οικονομιών της ΕΕ στις 

προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2015, του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου και της αναθεώρησης της στρατηγικής « Ευρώπη 2020», προκειμένου να 

στηριχθεί η μετάβαση σε οικονομίες με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλές 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ· 

3. τονίζει το γεγονός ότι η βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και της ενέργειας 

βοηθά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, να εξοικονομήσουν πόρους, να 

κατακτήσουν αναπτυσσόμενες αγορές και να μειώσουν τις πρώτες ύλες· 

4. επαναλαμβάνει την ανάγκη για σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων για το περιβάλλον 

επιδοτήσεων έως το 2020 και για μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την 

εργασία προς πιο φιλικές προς την ανάπτυξη βάσεις , όπως η περιβαλλοντική φορολογία· 

5. τονίζει το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βελτιωθεί η αποδοτική χρήση των 

πόρων, δεδομένου ότι οδηγεί σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της 

εξοικονόμησης πόρων και του περιορισμού της εξάρτησης από πρώτες ύλες και ενέργεια· 

επαναλαμβάνει, συνεπώς , την έκκλησή του για ενσωμάτωση της ατζέντας για την 

αποδοτική χρήση των πόρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· 

6. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη του τα διαθέσιμα 

δεδομένα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της 

Επιτροπής, η ΕΕ φαίνεται ότι θα επιτύχει μόνο κατά ήμισυ τον στόχο περί ενεργειακής 

απόδοσης 20% και ότι τα τρέχοντα σχέδια των κρατών μελών κινδυνεύουν επίσης να 

υστερήσουν κατά πολύ από τον γενικό στόχο για ενεργειακή απόδοση 20% που 

καθορίστηκε στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· καλεί τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν 

περισσότερο για να επιτύχουν τους εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο 

των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων· 

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν τόσο στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο όσο και στην 

αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μέθοδοι μέτρησης και συγκριτικής 

αξιολόγησης για την αποδοτική χρήση των πόρων, καθώς ένας βασικός δείκτης και 
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στόχος· 

8. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την υποβολή εκθέσεων 

σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, με βάση τους 

νομικά δεσμευτικούς στόχους που ορίζει η ενωσιακή νομοθεσία· 

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για προώθηση της οικολογικής καινοτομίας μέσω 

συγκεκριμένων συστάσεων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθώς παρέχει σαφείς προοπτικές 

για νέες επιχειρήσεις και αναζωογόνηση παραδοσιακών τομέων με πιο πράσινες θέσεις 

εργασίας· 

10. επισημαίνει ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών, όπως προσδιορίζονται στην 

ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2014, περιορίζουν το αναπτυξιακό δυναμικό της 

πράσινης οικονομίας· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, την επείγουσα ανάγκη να εφαρμοστεί 

πλήρως το ενωσιακό κεκτημένο για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων 

στόχων, και μέσω εθνικών στρατηγικών για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και 

τη διαχείρισή τους, και να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ . 

11. σημειώνει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να παράγει περίπου πέντε τόνους αποβλήτων ετησίως 

ανά άτομο κατά μέσο όρο, και ότι από το ποσοστό των εν λόγω αποβλήτων που 

ανακυκλώνεται αποτελεσματικά μόλις υπερβαίνει το ένα τρίτο· τονίζει το γεγονός ότι η 

Ευρώπη πρέπει να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τη μετατροπή των 

αποβλήτων σε πόρους και την προώθηση βιώσιμων τρόπων διαχείρισης των αποβλήτων, 

όπως η ανακύκλωση· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία για τα απόβλητα σε εθνικό επίπεδο, για να μειώσουν τις υφιστάμενες διαφορές 

και να στραφούν προς μια πιο κυκλική οικονομία· 

12. υπογραμμίζει ότι απαιτείται αυξημένη συμμετοχή των υπουργών περιβάλλοντος της ΕΕ 

στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε επίπεδο Συμβουλίου· 

13. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν τα αποτελεσματικά και βιώσιμα συστήματα 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους ασθενείς και γενικότερα ως μακροπρόθεσμη 

επένδυση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα 

συστήματα υγείας στην Ευρώπη -τα οποία αντιπροσωπεύουν το 8% του συνολικού 

ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ- προβλέπεται να 

δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης, σύμφωνα με την  Ετήσια 

Επισκόπηση Απασχόλησης του 2014· καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση 

στη δέσμη μέτρων για τις συστάσεις ανά χώρα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που 

απαιτούνται για να προωθηθεί η βιωσιμότητα, η καινοτομία, η αποτελεσματικότητα και η 

ποιότητα των εθνικών συστημάτων υγείας και ζητεί οι ειδικές γνώσεις για την πολιτική 

στον τομέα της υγείας να συμπεριληφθούν στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

14. επισημαίνει τις συστάσεις για οικονομικά αποδοτικότερη υγειονομική περίθαλψη· τονίζει 

το γεγονός ότι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας 

των συστημάτων υγείας είναι μεν σημαντική, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από 

συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική 

περίθαλψη η οποία επίσης συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση του 

κοινωνικού αποκλεισμού · 
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15. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει αξιόπιστες μεθόδους για τη μέτρηση της πρόσβασης 

στην ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και των επιδόσεων των συστημάτων υγείας, ούτως 

ώστε να συμβάλει στη μείωση των αποκλίσεων και των ανισοτήτων στον τομέα της 

υγείας εντός των κρατών μελών και μεταξύ αυτών. 
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