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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 

prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje skutočnosť, že ekologizácia hospodárstiev EÚ prispieva k dlhodobému a voči 

kríze odolnému rastu, zvyšuje konkurencieschopnosť a vytvára pracovné miesta, 

pričom súčasne zvyšuje energetickú bezpečnosť a nezávislosť Únie, a že ekologické 

hospodárstvo by sa malo považovať za hlavnú hnaciu silu rozvoja hospodárstva; 

2. vyzýva Komisiu, aby ekologizáciu ekonomík EÚ úplne zahrnula do priorít ročného 

prieskumu rastu pre rok 2015, európskeho semestra a do preskúmania stratégie Európa 

2020 a podporila tak transformáciu hospodárstiev EÚ na hospodárstva efektívne 

využívajúce zdroje s nízkou produkciou uhlíka; 

3. zdôrazňuje skutočnosť, že zvyšovanie efektivity využívania zdrojov a energie pomáha 

európskym podnikom, najmä MSP, s tvorbou úspor, s usadzovaním sa na rastúcich trhoch 

a so znižovaním potreby surovín; 

4. opätovne zdôrazňuje potrebu do roku 2020 postupne zrušiť dotácie škodlivé pre životné 

prostredie a presunúť dane z práce tak, aby sa podporil rast, napríklad na environmentálne 

dane; 

5. zdôrazňuje dôležitosť zefektívnenia využívania zdrojov, ktoré zvyšuje 

konkurencieschopnosť prostredníctvom zvyšovania úspor a znižovania závislosti na 

surovinách a energii; preto opätovne zdôrazňuje svoju výzvu začleniť agendu efektívneho 

využívania zdrojov do európskeho semestra; 

6. sa domnieva, že európsky semester by mal zohľadňovať dostupné údaje o obnoviteľných 

zdrojoch energie a energetickej účinnosti; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že 

najnovšie odhady Komisie naznačujú, že EÚ je na ceste k dosiahnutiu iba polovice z cieľa 

20 % energetickej účinnosti, a že pri súčasných plánoch členských štátov existuje riziko, 

že sa zďaleka nepodarí dosiahnuť celkový cieľ stratégie Európa 2020 zvýšiť energetickú 

účinnosť o 20 %; vyzýva členské štáty, aby sa viac usilovali o dosiahnutie vnútroštátnych 

cieľov v oblasti energetickej účinnosti ako súčasti svojich národných programov reforiem; 

7. sa domnieva, že v európskom semestri aj v preskúmaní stratégie Európa 2020 by mali byť 

zahrnuté opatrenia a  metodiky referenčného porovnávania pre efektívne využívanie 

zdrojov, ako aj jeho hlavný ukazovateľ a cieľová úroveň; 

8. sa domnieva, že európsky semester by mal zahŕňať aj podávanie správ o obnoviteľných 

zdrojoch energie a energetickej účinnosti na základe právne záväzných cieľov 

stanovených v právnych predpisoch Únie; 

9. opätovne vyzýva na podporu ekologických inovácií prostredníctvom osobitných 

odporúčaní v európskom semestri, keďže ten predstavuje jasné vyhliadky pre nové 

podniky a revitalizáciu tradičných odvetví ekologickejšími pracovnými miestami; 
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10. konštatuje, že rozdiely medzi členskými štátmi, ktoré boli identifikované v ročnom 

prieskume rastu v roku 2014, obmedzujú potenciál rastu ekologického hospodárstva; preto 

zdôrazňuje neodkladnú potrebu v plnej miere vykonávať acquis EÚ v oblasti odpadu 

vrátane minimálnych cieľov, a to aj prostredníctvom vnútroštátnych stratégií 

predchádzania vzniku odpadu a nakladania s odpadom, a zaviesť požiadavky EÚ na 

energetickú účinnosť. 

11. konštatuje, že EÚ ešte stále generuje priemerne približne päť ton odpadu na osobu a rok, 

a len čosi vyše tretiny z tohto množstva sa účinne recykluje; zdôrazňuje skutočnosť, že 

Európa by mala dosahovať väčší pokrok pri premieňaní odpadu na zdroj a presadzovaní 

udržateľných spôsobov odpadového hospodárstva, napríklad recyklácie; vyzýva členské 

štáty, aby na vnútroštátnej úrovni v plnej miere uplatňovali európske právne predpisy 

v oblasti odpadu s cieľom zmenšiť súčasné rozdiely a posunúť sa smerom k obehovému 

hospodárstvu; 

12. zdôrazňuje, že treba výraznejšie zapojiť ministrov životného prostredia členských štátov 

EÚ do procesu európskeho semestra na úrovni Rady; 

13. zdôrazňuje význam účinného a udržateľného zdravotníctva pre pacientov a v širšom 

zmysle ako dlhodobú investíciu do hospodárskeho a sociálneho rastu; zdôrazňuje 

skutočnosť, že systémy zdravotnej starostlivosti v Európe – ktoré zamestnávajú 8 % 

celkovej európskej pracovnej sily a tvoria 10 % HDP EÚ – majú podľa ročného 

prieskumu rastu za rok 2014 potenciál vytvárať značné pracovné príležitosti; vyzýva preto 

Komisiu, aby vo svojom balíku odporúčaní pre jednotlivé krajiny kládla väčší dôraz na 

reformy potrebné na podporu udržateľnosti, inovácie, účinnosti a kvality vnútroštátnych 

zdravotníckych systémov, a požaduje začlenenie osobitných znalostí v oblasti zdravotnej 

politiky do procesu európskeho semestra; 

14. berie na vedomie odporúčania zamerané na väčšiu nákladovú efektívnosť zdravotnej 

starostlivosti; zdôrazňuje skutočnosť, že hoci posilňovanie účinnosti a finančnej 

udržateľnosti kvalitných systémov zdravotnej starostlivosti je dôležité, musia ho 

sprevádzať konkrétne záväzky v oblasti zabezpečenia prístupu ku kvalitnej zdravotnej 

starostlivosti, čo tiež prispeje k sociálnej súdržnosti a riešeniu problému sociálneho 

vylúčenia; 

15. vyzýva Komisiu, aby vyvinula spoľahlivé metódy merania dostupnosti kvalitnej 

zdravotnej starostlivosti a výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti s cieľom 

napomôcť zmenšovanie rozdielov a nerovností v oblasti zdravia medzi členskými štátmi 

a v rámci nich. 
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