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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. beklemtoont dat vergroening van de economieën van de EU tot langdurige en 

crisisbestendige groei bijdraagt, concurrentiekracht en werkgelegenheid bevordert en 

tevens de energiezekerheid en onafhankelijkheid op energiegebied ten goede komt, en dat 

de groene economie beschouwd moet worden als een sterke motor voor de economische 

ontwikkeling; 

2. verzoekt de Commissie bij de jaarlijkse groeianalyse 2015, het Europees semester en de 

herziening van de Europa 2020-strategie maximaal in te zetten op vergroening van de 

economie, teneinde de overschakeling op een hulpbronnenefficiënte en koolstofarme 

economie in de EU te bevorderen; 

3. wijst erop dat het Europese bedrijfsleven en met name het midden- en kleinbedrijf dankzij 

verbetering van de hulpbronnen- en energie-efficiëntie geld kan besparen, groeimarkten 

kan penetreren en het grondstoffenverbruik kan terugdringen; 

4. pleit andermaal voor afschaffing van subsidies die ten koste van het milieu gaan (uiterlijk 

in 2020) en voor een verschuiving van belasting op arbeid naar een meer 

groeivriendelijke, milieugerelateerde belastingheffing; 

5. beklemtoont dat verbetering van de hulpbronnenefficiëntie van wezenlijk belang is omdat 

aldus zuiniger te werk wordt gegaan en de afhankelijkheid van grondstoffen en energie 

wordt teruggedrongen; pleit daarom andermaal voor inpassing van de agenda voor 

hulpbronnenefficiëntie in het Europees semester; 

6. stelt dat gegevens over hernieuwbare energie en energie-efficiëntie bij het Europees 

semester in aanmerking moeten worden genomen; betreurt dat de EU volgens recente 

ramingen van de Commissie de 20 %-doelstelling voor energie-efficiëntie slechts voor de 

helft zal bereiken en dat de huidige plannen van de lidstaten ver achter dreigen te blijven 

bij de algehele 20 %-doelstelling voor energie-efficiëntie zoals neergelegd in de Europa 

2020-strategie; dringt er bij de lidstaten op aan dat ze zich sterker inzetten om de nationale 

streefwaarden voor de energie-efficiëntie zoals vastgelegd in de nationale 

hervormingsprogramma's te bereiken; 

7. stelt dat meet- en ijkmethoden voor hulpbronnenefficiëntie en een kernindicator en -

streefcijfer een plaats moeten krijgen in zowel het Europees semester als de herziening 

van de Europa 2020-strategie; 

8. is van oordeel dat het Europees semester ook een rapportage over hernieuwbare energie en 

energie-efficiëntie moet omvatten aan de hand van bindende, in de EU-wetgeving 

vastgelegde streefwaarden; 

9. dringt andermaal aan op bevordering van eco-innovatie met behulp van specifieke 
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aanbevelingen in het Europees semester, omdat daarin duidelijke perspectieven voor start-

ups en een opbloei van de traditionele bedrijfstakken door groenere banen besloten liggen; 

10. stelt vast dat verschillen tussen lidstaten, zoals geconstateerd in de groeianalyse 2014, 

fnuikend zijn voor het groeipotentieel van de groene economie; stelt daarom dat het 

dringend gewenst is dat de afvalwetgeving van de EU integraal ten uitvoer wordt gelegd, 

met inbegrip van minimumstreefcijfers en via nationale afvalpreventie- en -

beheerstrategieën, en dat de energie-efficiëntievereisten van de EU worden toegepast; 

11. wijst erop dat er in de EU nog steeds gemiddeld zo'n vijf ton afval per persoon per jaar 

wordt geproduceerd en dat nog geen derde deel daarvan daadwerkelijk gerecycled wordt; 

benadrukt dat Europa meer vooruitgang moet boeken bij het omzetten van afval in 

grondstoffen en het stimuleren van duurzame afvalverwerking zoals recycling; dringt er 

bij de lidstaten op aan dat ze de Europese afvalwetgeving op nationaal niveau volledig ten 

uitvoer leggen teneinde de bestaande discrepanties terug te dringen en de 

kringloopeconomie naderbij te brengen; 

12. beklemtoont dat de ministers van Milieu van de EU op het niveau van de Raad nauwer bij 

het Europees semester betrokken moeten worden; 

13. wijst op het belang van een doeltreffend en duurzaam zorgstelsel voor de patiënten en 

meer in het algemeen als investering in sociaal-economische groei; beklemtoont dat de 

Europese zorgstelsels, waar 8 % van de Europese beroepsbevolking werkzaam is en 10 % 

van het bbp van de EU gegenereerd wordt, volgens de jaarlijkse groeianalyse 2014 een 

aanzienlijke banengroei te zien zullen geven; verzoekt de Commissie in haar pakket 

landenspecifieke aanbevelingen sterker het accent te leggen op hervormingen die nodig 

zijn om de duurzaamheid, vernieuwing, doelmatigheid en kwaliteit van de nationale 

zorgstelsels te schragen, en verlangt dat in het Europees semester specifieke kennis op het 

gebied van het volksgezondheidsbeleid wordt ingebracht; 

14. neemt kennis van de aanbevelingen voor een meer kostenefficiënte gezondheidszorg; 

beklemtoont dat betere efficiëntie en financiële houdbaarheid van de zorgstelsels 

weliswaar belangrijk zijn, maar dat een en ander gepaard dient te gaan met specifieke 

garanties voor de toegang tot hoogwaardige zorg die tevens bijdraagt tot de sociale 

cohesie en terugdringing van maatschappelijke uitsluiting; 

15. verzoekt de Commissie betrouwbare meetmethoden te ontwikkelen voor de 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de prestaties van de zorgstelsels teneinde de 

verschillen en ongelijkheden in gezondheid tussen en binnen lidstaten terug te dringen. 
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