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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за 

резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. изтъква факта, че преминаването към истински устойчива икономика ще помогне да 

се допринесе за постигането на целите на Съюза в областта на околната среда, и за 

постигане на конкурентоспособност и за създаването на работни места; счита за 

жалко, че липсата на Европейска стратегия за устойчиво развитие по време на 

икономическата криза може да доведе до допълнително ограничен растеж; 

2. подчертава факта, че Европейският семестър, въведен през 2010 г., установява 

годишен цикъл на координация на икономическите политики, който включва 

подробен анализ на плановете на държавите членки за бюджетни, 

макроикономически и структурни реформи, за да се постигнат целите на 

стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 

включително в областта на изменението на климата и енергийното и социалното 

изключване и борбата срещу бедността; 

3. призовава Комисията да включи в процедурата на Европейския семестър 

европейска стратегия за устойчиво развитие, като се обърне специално внимание на 

ефективното използване на ресурсите и кръговата икономика; 

4. изразява загриженост поради липсата на яснота как предлаганият Инвестиционен 

план за Европа ще приоритизира областите, насърчаващи устойчивото развитие, 

като образование, и инфраструктурите, които подкрепят изследванията и 

иновациите; 

5. изтъква факта, че без по-сериозни инвестиции Съюзът няма да успее да постигне 

своите цели за устойчив растеж по „Европа 2020“ и своите цели за 2030 г. по 

отношение на климата и енергията; следователно призовава Комисията да насочи 

новия инвестиционен пакет към инвестиции, които допринасят за устойчивото 

развитие и ефективното използване на ресурсите, като се насърчават най-новите 

технологии, за да се максимализира краткосрочното му въздействие върху 

икономическата активност и създаването на работни места, както и дългосрочното 

му въздействие върху устойчивостта на растеж в Европа; 

6. отбелязва, че съгласно Пътната карта на Комисията за 2050 г. в областта на 

енергетиката, декарбонизацията на нашата енергийна система би струвала 260 

милиарда евро годишно, докато икономиите, които ще генерира възлизат на повече 

от 310 милиарда евро; 

7. признава, че енергията е важен фактор за икономическата конкурентоспособност; 

подчертава необходимостта да се премахнат бариерите пред единния пазар на 

енергия, наред с другото, като се насърчава енергийната независимост; призовава 

Комисията да направи оценка на напредъка в тази област на равнище ЕС и на 

национално равнище, като подкрепя мерките за справяне с разпокъсаността и 
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трудностите при прилагането; 

8. подчертава, че инвестициите в производството на енергия от възобновяеми 

източници, в разпределението на енергия и в обширното реновиране на сгради, са 

свързани с голямо търсене на работна сила и следователно ще допринесат 

значително за справянето с безработицата, като същевременно ще защитят 

европейския растеж от бъдещи колебания във вноса на енергия и в цените на 

енергията; 

9. припомня целите на стратегията „ЕС 2020“ по отношение на енергията от 

възобновяеми източници и емисиите на парникови газове; подчертава 

необходимостта да се насърчава взаимосвързана инфраструктура и по-тясно 

интегриране на транспортния сектор като разходоефективно средство за въвеждане 

на технологии за устойчиво производство на енергия; 

10. подчертава, че намаляването на зависимостта на ЕС от външни източници на 

енергия трябва да формира част от неговата стратегия за растеж; следователно 

отново заявява необходимостта от разнообразяване на външните доставки на 

енергия, от подобряване на енергийната инфраструктура на ЕС и от доизграждане 

на вътрешния пазар на ЕС на енергия като ключови приоритети на стратегията на 

ЕС за енергийна сигурност; 

11. изтъква факта, че националните политики, които са координирани в рамките на 

процедурата на Европейския семестър, трябва да бъдат в съответствие с 

европейската стратегия за устойчиво развитие; следователно отново заявява 

необходимостта поетапно да бъдат прекратени субсидиите за изкопаеми горива и да 

се измести данъчното облагане от труда към замърсяващите дейности; 

12. изтъква колко е важно да се постигне пълно прилагане на действащата уредба за 

отпадъците и необходимостта да се постигне съгласие по нова амбициозна политика 

в областта на отпадъците на равнище ЕС, за да се подпомага екологосъобразният 

растеж и да се създават работни места; подчертава ключовото и междусекторно 

значение на пакета за кръговата икономика, който обхваща редица области на 

политиката и който ще бъде ключова движеща сила за прехода към устойчив 

икономически растеж и създаване на работни места; призовава Комисията да се 

въздържа от оттегляне на предложението за преглед на политиката на ЕС в областта 

на отпадъците; 

13. подчертава необходимостта от реформи в образователните системи, за да се даде 

възможност на бъдещите поколения да се подготвят за нуждите на нарастващите 

пазари на труда на бъдещето, като например екологосъобразни технологии и 

здравни грижи; 

14. подчертава, че държавите членки, за да повишат заетостта, като използват 

потенциала за заетост на екологосъобразната икономика, се необходими действия в 

три основни посоки, а именно увеличаване на търсенето на работна сила в 

екологосъобразните промишлени отрасли чрез подходящи равнища на инвестиции, 

предвиждане и управляване на нуждите от умения в екологосъобразните отрасли и 

отраслите, които започват да стават екологосъобразни, и като се гарантира качество 
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на работните места за работни места, изискващи висококвалифицирани, 

средноквалифицирани и нискоквалифицирани умения; подчертава, че от гледна 

точка на политиката в областта на пазара на труда, следва да се отделя повишено 

внимание на създаването на подходящи програми за обучение, с цел преодоляване 

на недостига на специфични умения, както и да се разглежда динамичната връзка 

между наличието на умения и възрастовия състав на работната сила в 

екологосъобразни и традиционни промишлени отрасли; 

15. подчертава факта, че Европейският семестър следва да бъде инструмент за 

запазване на високото качество и високата ефективност в националните системи на 

здравеопазването; следователно призовава Европейската комисия да включи в 

приоритетите на Европейския семестър устойчивостта на системите за социална 

закрила и здравеопазване, като същевременно повиши тяхната ефективност, 

справедливост, достъпност и адекватност при посрещането на социалните нужди, 

както и при намаляването на неравенствата и бедността; 

16. подчертава важността на устойчивостта на сектора на здравеопазването, който 

играе важна роля в икономиката като цяло, тъй като той представлява 8% от цялата 

работна сила на Европа и секторът отговаря за 10% от брутния вътрешен продукт на 

Европейския съюз; признава, че здравето е ценност сама по себе си и предварително 

условие за стабилност и икономически растеж, и че инвестициите в здраве и в 

подходящ достъп до здравни услуги допринасят за здрава работна сила и 

възможности за работни места в държавите членки, по-добър икономически 

просперитет и социално сближаване, и могат да коригират отрицателните външни 

последици за здравето на населението; 

17. подчертава факта, че Европейският семестър следва да бъде инструмент за 

осигуряване на ангажименти от страна на държавите членки за укрепване на 

техните системи на здравеопазване, за да се гарантира висококачествено, достъпно 

и справедливо здравеопазване за всички граждани; 

18. призовава държавите членки и Комисията, в този период на икономическа криза, да 

избягват най-вредните мерки, като например краткосрочни икономии, които ще 

доведат до високи разходи в среден до дългосрочен план, и вместо това да се 

съсредоточат върху по-нататъшното разработване на висококачествени и 

високоефективни системи на здравеопазване; 

19. приветства мерки, които правят процеса на Европейския семестър по-ефективен и 

демократичен; признава, че данните за изпълнението са по-добри в областта на 

публичните финанси, където инструментите за надзор са по-силни; призовава за 

балансирано интегриране на показатели за заетостта и социалноикономически 

показатели, които позволяват по-ефективен отговор на различията между някои 

държави членки по отношение на заетостта и социалноикономическото им 

положение, както е подчертано в съвместният доклад за заетостта, придружаващ 

Годишния обзор на растежа за 2015 г.; 

20. настоятелно призовава Комисията, в контекста на Европейския семестър, да вземе в 

по-голяма степен предвид целите на стратегията „Европа 2020“ по отношение на 

заетостта, изследванията и развитието, изменението на климата и енергийната 
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устойчивост, образованието, бедността и социалното изключване, като направи 

оценка на напредъка към по-устойчиво общество, и като предложи мерки за 

постигане на тези цели по по-ефективен и навременен начин; 

 



 

AD\1047905BG.doc 7/7 PE544.125v02-00 

 BG 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ 

Дата на приемане 29.1.2015    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

55 

11 

0 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, 

Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nessa 

Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, 

Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan 

Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta 

Gardini, Enrico Gasbarra, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, 

Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, 

Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin 

Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert 

Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles 

Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus 

Pretzell, Frédérique Ries, Teresa Rodriguez-Rubio, Davor Škrlec, 

Renate Sommer, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga 

Wiśniewska 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Giorgos Grammatikakis, Jan 

Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia 

Reid, Bart Staes, Kay Swinburne 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъстващи на окончателното 

гласуване 

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici 

 
 


