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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval majandus- ja 

rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et ELi liikmesriikide majanduse keskkonnasäästlikumaks muutmine toetab 

pikaajalist ja kriisikindlat kasvu, suurendab konkurentsivõimet ja aitab luua töökohti, 

parandades ühtlasi liidu energiajulgeolekut ja energiavarustuse sõltumatust, ning toonitab, 

et keskkonnasäästlikku majandust tuleks pidada majanduse arengu võimsaks 

katalüsaatoriks; 

2. palub komisjonil lisada ELi majanduse keskkonnasäästlikumaks muutmine täielikult 

2015. aasta majanduskasvu analüüsi, Euroopa poolaasta ja strateegia „Euroopa 2020” 

prioriteetide hulka, et toetada liidu üleminekut ressursitõhusale ja vähese CO2-heitega 

majandusele; 

3. rõhutab, et ressursi- ja energiatõhususe suurendamine aitab Euroopa ettevõtjatel ning 

eelkõige väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel saavutada kokkuhoidu, hõlvata 

kasvavad turud ja vähendada vajadust tooraine järele; 

4. kordab, et keskkonda kahjustavate toetuste maksmine tuleb 2020. aastaks astmeliselt 

lõpetada ja tööjõu maksustamise asemel tuleb maksundus rajada majanduskasvuks 

soodsamale alusele, näiteks keskkonnamaksudele; 

5. rõhutab, et ressursitõhususe parandamine on väga tähtis, sest see suurendab 

konkurentsivõimet, võimaldades kokkuhoidu ning vähendades toorme- ja 

energiasõltuvust; kordab seetõttu oma üleskutset võtta ressursitõhusust Euroopa poolaasta 

tegevuskavas arvesse; 

6. on seisukohal, et Euroopa poolaasta peaks võtma arvesse ka taastuvenergia ja 

energiatõhususe kohta olemasolevaid andmeid; peab taunimisväärseks komisjoni 

hiljutistest hinnangutest ilmnevat asjaolu, et EL suudab saavutada üksnes poole oma 20%-

lise energiasäästu eesmärgist ning et liikmesriigid jäävad oma praeguste kavade põhjal 

tõenäoliselt kaugele maha strateegias „Euroopa 2020” püstitatud eesmärgist suurendada 

energiatõhusust 20%; kutsub liikmesriike üles tegema oma riiklike reformikavade raames 

suuremaid jõupingutusi riiklike energiatõhususeesmärkide saavutamiseks; 

7. arvab, et nii Euroopa poolaasta tegevuskavas kui ka strateegia „Euroopa 2020” 

läbivaatamisel tuleks ressursitõhususe seisukohast rakendada mõõtmis- ja 

võrdlusmetoodikat ning arvestada põhinäitajat ja -eesmärki; 

8. on seisukohal, et Euroopa poolaasta peaks hõlmama ka aruandlust taastuvenergia ja 

energiatõhususe kohta liidu õigusaktides sätestatud õiguslikult siduvate eesmärkide alusel; 

9. kordab oma üleskutset edendada ökoinnovatsiooni, esitades Euroopa poolaasta raames 

konkreetseid soovitusi, kuna see annab uutele ettevõtetele selged väljavaated ja elavdab 

keskkonnasäästlikumate töökohtade abil traditsioonilisi sektoreid; 
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10. märgib, et 2014. aasta majanduskasvu analüüsis liikmesriikide vahel ilmnenud erinevused 

vähendavad keskkonnasäästliku majanduse kasvupotentsiaali; toonitab seetõttu, et ELi 

jäätmekäitlust käsitlevad õigusaktid, kaasa arvatud miinimumeesmärgid, tuleb riiklike 

jäätmetekke vältimise ja jäätmekäitluse strateegiate abil kiiremas korras täielikult 

rakendada, ning et samuti tuleb rakendada ELi energiatõhususe nõuded; 

11. märgib, et ELis tekib inimese kohta aastas keskmiselt ikka veel umbes viis tonni jäätmeid 

ja sellest võetakse tõhusalt ringlusse veidi rohkem kui kolmandik; rõhutab asjaolu, et 

Euroopa peaks tegema suuremaid edusamme jäätmete ressursiks muutmisel ja 

jätkusuutlike jäätmekäitlusviiside edendamisel (nt ringlussevõtt); kutsub liikmesriike üles 

jäätmeid käsitlevaid Euroopa õigusakte riigi tasandil täielikult rakendama, et vähendada 

praeguseid erinevusi ja liikuda parema ringmajanduse suunas; 

12. rõhutab vajadust suurendada nõukogu tasandil ELi keskkonnaministrite osalemist 

Euroopa poolaasta protsessis; 

13. rõhutab, kui oluline on tõhus ja jätkusuutlik tervishoiusüsteem patsientide jaoks ja üldise 

pikaajalise investeeringuna majandus- ja sotsiaalkasvu; toonitab asjaolu, et kõik Euroopa 

tervishoiusüsteemid (kus töötab kokku 8% kõikidest Euroopa töötajatest ja mis 

moodustavad 10% ELi SKPst) peaksid 2014. aasta majanduskasvu analüüsi kohaselt 

pakkuma edaspidi märkimisväärselt paremaid tööhõivevõimalusi; kutsub seega komisjoni 

üles panema oma riigipõhiste soovituste paketis rohkem rõhku sellele, milliseid reforme 

on vaja riiklike tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkuse, innovatsiooni, tõhususe ja 

kvaliteedi toetamiseks, ning nõuab tervishoiupoliitikat käsitlevate eriteadmiste kaasamist 

Euroopa poolaasta protsessi; 

14. võtab teadmiseks soovitused kulutõhusama tervishoiu kohta; rõhutab asjaolu, et kuigi 

kvaliteetsete tervishoiusüsteemide tõhususe ja finantsalase jätkusuutlikkuse tugevdamine 

on oluline, peavad sellega kaasnema konkreetsed kohustused, et tagada kvaliteetsete 

tervishoiuteenuste kättesaadavus, mis aitab suurendada ka sotsiaalset ühtekuuluvust ja 

võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu; 

15. kutsub komisjoni üles töötama välja usaldusväärsed meetmed kvaliteetsete 

tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja tervishoiusüsteemide toimimise hindamiseks, et 

aidata vähendada erinevusi ja tervishoius esinevat ebavõrdsust nii liikmesriikide vahel kui 

ka sees. 
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