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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază faptul că ecologizarea economiilor UE contribuie la o creștere economică pe 

termen lung și rezistentă la crize, sporește competitivitatea și creează locuri de muncă, 

îmbunătățind, totodată, securitatea și independența energetică a Uniunii și că economia 

ecologică ar trebui considerată un motor important al dezvoltării economiei; 

2. invită Comisia să includă pe deplin ecologizarea economiilor UE printre prioritățile 

analizei anuale a creșterii 2015, ale semestrului european și ale evaluării Strategiei Europa 

2020, în scopul de a se sprijini în UE tranziția către economii eficiente din punctul de 

vedere al utilizării resurselor și cu emisii scăzute de dioxid de carbon; 

3. subliniază faptul că o eficiență sporită a utilizării resurselor și energetică ajută 

întreprinderile din Europa, în special IMM-urile, să facă economii, să atragă interesul 

piețelor în curs de dezvoltare și să scadă consumul de materii prime; 

4. reiterează necesitatea de a se elimina treptat, până în anul 2020, subvențiile cu efect 

negativ asupra mediului și de a se transfera presiunea fiscală de pe veniturile salariale spre 

baze fiscale mai favorabile creșterii, precum taxele de mediu; 

5. insistă asupra faptului că îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor este indispensabilă, 

deoarece sporește competitivitatea prin realizarea de economii și prin reducerea 

dependenței de materii prime și energie; reiterează, prin urmare, invitația sa de a integra 

agenda privind eficiența utilizării resurselor în semestrul european; 

6. consideră că semestrul european ar trebui să includă, de asemenea, date disponibile 

privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică; constată cu regret că 

estimările recente ale Comisiei sugerează că UE este pe cale de a atinge doar pe jumătate 

obiectivul de 20 % și că strategiile actuale ale statelor membre riscă să dea rezultate cu 

mult sub obiectivul general de eficiență energetică de 20% stabilit în Strategia Europa 

2020; invită statele membre să depună eforturi mai concentrate pentru a atinge obiectivele 

naționale în materie de eficiență ca parte din programele naționale de reformă; 

7. consideră că ar trebui incluse metodologii de măsurare și evaluare a eficienței utilizării 

resurselor, precum și un indicator principal și un obiectiv-cheie atât în semestrul european, 

cât și în evaluarea Strategiei Europa 2020; 

8. consideră că semestrul european ar trebui să includă, de asemenea, raportări în materie de 

energie din surse regenerabile și eficiență energetică, având la bază obiectivele obligatorii 

din punct de vedere juridic stabilite în legislația Uniunii; 

9. solicită din nou sprijinirea inovării ecologice prin recomandări specifice în cadrul 

semestrului european, deoarece aceasta prezintă perspective clare pentru înființarea de noi 

întreprinderi și pentru revitalizarea sectoarelor tradiționale prin locuri de muncă mai 
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ecologice; 

10. observă că discrepanțele dintre statele membre, identificate în cadrul analizei anuale a 

creșterii pentru anul 2014, reduc potențialul de creștere al economiei verzi; subliniază, 

prin urmare, nevoia urgentă de a se pune în aplicare pe deplin acquis-ul UE privind 

deșeurile, incluzând obiective minime, și prin intermediul strategiilor naționale de 

prevenire a generării deșeurilor și de gestionare a acestora, precum și de a se pune în 

aplicare cerințele UE privind eficiența energetică; 

11. constată că UE generează în continuare anual, în medie, circa 5 tone de deșeuri pe cap de 

locuitor și că doar puțin peste o treime din această cantitate de deșeuri este reciclată cu 

adevărat; subliniază că Europa ar trebui să înregistreze mai multe progrese în ceea ce 

privește transformarea deșeurilor în resurse și promovarea unor modalități durabile de 

gestionare a deșeurilor, precum reciclarea; invită statele membre să pună pe deplin în 

aplicare la nivel național legislația europeană privind deșeurile pentru a reduce diferențele 

actuale și a face progrese spre o economie mai circulară; 

12. subliniază că este necesar ca miniștrii mediului din UE să se implice mai mult în procesul 

semestrului european, la nivelul Consiliului; 

13. subliniază importanța unor sisteme de sănătate eficiente și sustenabile, atât pentru 

pacienți, cât și, în termeni mai generali, ca o investiție pe termen lung pentru creștere 

economică și socială; subliniază că se așteaptă ca sistemele de sănătate din Europa, care 

angajează 8% din forța de muncă din Uniune și însumează 10% din PIB-ul UE, să 

genereze importante locuri de muncă, conform analizei anuale a creșterii 2014; invită, prin 

urmare, Comisia Europeană să pună mai mult accent în pachetul său de recomandări 

specifice fiecărei țări pe reformele necesare susținerii sustenabilității, inovării, eficienței și 

calității sistemelor naționale de sănătate și solicită includerea unor cunoștințe specifice 

privind politica de sănătate în procesul semestrului european; 

14. ia act de recomandările privind creșterea rentabilității serviciilor medicale; subliniază 

faptul că dacă, pe de-o parte, consolidarea eficienței și a sustenabilității financiare ale 

sistemelor de sănătate au un rol important, pe de altă parte, acestea trebuie să fie însoțite 

de anumite angajamente privind asigurarea accesului la servicii medicale de înalte calitate, 

ceea ce poate contribui la asigurarea coeziunii sociale și la combaterea excluziunii sociale; 

15. invită Comisia să elaboreze metode fiabile de evaluare a accesului la servicii medicale de 

calitate și a performanței sistemelor de sănătate pentru a contribui la reducerea 

divergențelor și a inegalităților în materie de sănătate dintre statele membre și din 

interiorul acestora. 
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