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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μετάβαση προς μια πραγματικά βιώσιμη οικονομία θα 

συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης, καθώς και στην 

ανταγωνιστικότητα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η 

έλλειψη ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης ενδέχεται να περιορίσει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη· 

2. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το οποίο καθιερώθηκε το 2010, δημιουργεί 

έναν ετήσιο κύκλο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, ο οποίος περιλαμβάνει τη 

λεπτομερή ανάλυση των σχεδίων δημοσιονομικών, μακροοικονομικών και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, με στόχο να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων 

στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και 

της καταπολέμησης της φτώχειας· 

3. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μια 

ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με ιδιαίτερη εστίαση στην 

αποδοτικότητα των πόρων και στην κυκλική οικονομία· 

4. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη σαφήνειας σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον 

οποίο το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη θα δώσει προτεραιότητα σε 

τομείς, όπως η παιδεία, που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και σε υποδομές που 

στηρίζουν την έρευνα και την καινοτομία· 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, χωρίς μεγαλύτερες επενδύσεις, η Ένωση δεν θα μπορέσει να 

επιτύχει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη βιώσιμη ανάπτυξη ούτε 

τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους για το 2030· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 

να προσανατολίσει το νέο επενδυτικό πακέτο σε επενδύσεις που να συμβάλλουν στη 

βιώσιμη ανάπτυξη και στην αποδοτική χρήση των πόρων, προωθώντας τις πλέον 

προηγμένες τεχνολογίες, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις 

του στην οικονομική δραστηριότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και οι 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στην βιωσιμότητα της ανάπτυξης στην Ευρώπη· 

6. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για το 2050, η απεξάρτηση του ενεργειακού μας συστήματος από τον άνθρακα θα 

κοστίσει 260 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος και θα αποφέρει εξοικονόμηση άνω των 310 

δισεκατομμυρίων ευρώ· 

7. αναγνωρίζει ότι η ενέργεια συνιστά σημαντικό παράγοντα για την οικονομική 

ανταγωνιστικότητα· τονίζει την ανάγκη εξάλειψης των εμποδίων στην ενιαία αγορά 

ενέργειας μέσω, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας· ζητεί από 

την Επιτροπή να αξιολογήσει την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, τόσο σε ενωσιακό όσο και 

σε εθνικό επίπεδο, στηρίζοντας μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
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συνδέονται με τον κατακερματισμό και την εφαρμογή· 

8. τονίζει ότι οι επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη διανομή 

ενέργειας και στην εκτεταμένη ανακαίνιση των κτιρίων συνεπάγονται υψηλή ζήτηση 

εργατικού δυναμικού και, ως εκ τούτου, θα συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας, ενώ παράλληλα θα θωρακίσουν την ευρωπαϊκή ανάπτυξη από μελλοντικές 

διακυμάνσεις στις εισαγωγές και τιμές της ενέργειας· 

9. υπενθυμίζει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου· τονίζει την ανάγκη να 

προωθηθούν οι διασυνδεδεμένες υποδομές και η στενότερη ολοκλήρωση με τον τομέα 

των μεταφορών, καθώς τούτο συνιστά έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο για να 

αναπτυχθούν οι τεχνολογίες βιώσιμης παραγωγής ενέργειας· 

10. τονίζει ότι η μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εξωτερικές πηγές ενέργειας θα πρέπει να 

αποτελεί μέρος της στρατηγικής της για την ανάπτυξη· ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει την 

ανάγκη να διαφοροποιηθεί ο εξωτερικός ενεργειακός εφοδιασμός, να αναβαθμιστούν οι 

ενεργειακές υποδομές της ΕΕ και να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ, 

δεδομένου ότι αυτά συνιστούν βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής για την 

ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ· 

11. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι εθνικές πολιτικές που συντονίζονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να είναι σύμφωνες με την ευρωπαϊκή 

στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για 

σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα και τη μεταστροφή της 

φορολόγησης από την εργασία στις ρυπογόνες δραστηριότητες· 

12. τονίζει τη σημασία της επίτευξης πλήρους υλοποίησης του τρέχοντος πλαισίου για τα 

απόβλητα, και την ανάγκη να υπάρξει συμφωνία όσον αφορά μια νέα φιλόδοξη πολιτική 

για τα απόβλητα σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η πράσινη ανάπτυξη και η 

δημιουργία θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει τη ζωτική και οριζόντια σημασία της δέσμης 

μέτρων για την κυκλική οικονομία, η οποία καλύπτει πολλούς τομείς πολιτικής και η 

οποία θα αποτελέσει βασική κινητήρια δύναμη για τη μετάβαση στη βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να μην προχωρήσει σε 

ανάκληση της πρότασης για την αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για τα απόβλητα· 

13. τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα, οι οποίες θα 

δώσουν στις μελλοντικές γενιές τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τις ανάγκες 

μελλοντικών αναπτυσσόμενων αγορών εργασίας, όπως εκείνων των πράσινων 

τεχνολογιών και της υγειονομικής περίθαλψης· 

14. τονίζει ότι, για να τονώσουν τα κράτη μέλη την απασχόληση αξιοποιώντας το δυναμικό 

που παρέχει η πράσινη οικονομία στην απασχόληση, απαιτείται δράση σε τρεις βασικούς 

τομείς, τουτέστιν στην ενίσχυση της ζήτησης εργασίας στην οικολογική βιομηχανία μέσω 

επαρκούς επιπέδου επενδύσεων, στην πρόβλεψη και διαχείριση των αναγκών για 

δεξιότητες στους πράσινους τομείς και στους τομείς με πράσινο προσανατολισμό, και 

στην εξασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας για επαγγέλματα με δεξιότητες υψηλού, 

μέσου ή χαμηλού επιπέδου· τονίζει ότι όσον αφορά την πολιτική για την αγορά εργασίας, 

πρέπει να δοθεί αυξημένη προσοχή στον σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων 
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κατάρτισης για την αντιμετώπιση της έλλειψης συγκεκριμένων δεξιοτήτων, και να 

εξεταστεί η δυναμική σχέση μεταξύ της προσφοράς δεξιοτήτων και της ηλικιακής 

διάρθρωσης του εργατικού δυναμικού στις πράσινες και στις παραδοσιακές βιομηχανίες· 

15. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να είναι ένα εργαλείο για τη 

διασφάλιση εθνικών συστημάτων υγείας υψηλής ποιότητας και υψηλής 

αποτελεσματικότητας· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στις 

προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας και υγειονομικής περίθαλψης, ενισχύοντας παράλληλα την 

αποτελεσματικότητα, τον δίκαιο χαρακτήρα, την προσβασιμότητα και την επάρκειά τους 

όσον αφορά την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και τη μείωση των ανισοτήτων 

και της φτώχειας· 

16. τονίζει τη σημασία της βιωσιμότητας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική οικονομία, δεδομένου ότι αντιστοιχεί στο 

8% του συνολικού ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και στο 10% του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι η υγεία αποτελεί αυτή καθαυτή αξία και 

απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, και ότι οι επενδύσεις τόσο στην 

υγεία όσο και στην επαρκή πρόσβαση στα συστήματα υγείας συμβάλλουν στην υγεία του 

εργατικού δυναμικού και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στα κράτη μέλη, 

καθώς και στην οικονομική ευημερία και την κοινωνική συνοχή, και μπορούν να 

διορθώσουν τις αρνητικές εξωγενείς επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού· 

17. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο 

για τη διασφάλιση των δεσμεύσεων των κρατών μελών να ενισχύσουν τα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψής τους προκειμένου να εξασφαλίσουν προσιτή και ισότιμη 

υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας για όλους τους πολίτες· 

18. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στην παρούσα περίοδο οικονομικής κρίσης, να 

αποφύγουν τα πλέον ζημιογόνα μέτρα, στα οποία περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες 

εξοικονομήσεις, τα οποία οδηγούν σε υψηλό κόστος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

και, αντ’ αυτού, να επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων υγείας υψηλής 

ποιότητας και απόδοσης·  

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που καθιστούν τη διαδικασία του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου περισσότερο αποτελεσματική και δημοκρατική· αναγνωρίζει ότι ο 

βαθμός υλοποίησης είναι καλύτερος στον τομέα των δημόσιων οικονομικών, όπου τα 

εργαλεία εποπτείας είναι ισχυρότερα· ζητεί να υπάρξει ισορροπημένη ολοκλήρωση όσον 

αφορά την απασχόληση και τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, οι οποίοι καθιστούν 

δυνατή μια πιο αποτελεσματική αντίδραση στις αποκλίσεις που παρατηρούνται μεταξύ 

ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά την απασχόληση και την κοινωνικοοικονομική 

τους κατάσταση, όπως επισημαίνεται στην κοινή έκθεση για την απασχόληση που 

συνοδεύει την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015· 

20. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει περισσότερο υπόψη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου, τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την απασχόληση, 

την Ε&Α, την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή βιωσιμότητα, την εκπαίδευση, και τη 

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αξιολογώντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί 

προς μια πιο βιώσιμη κοινωνία και προτείνοντας μέτρα για να επιτευχθούν οι στόχοι 
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αυτοί εγκαίρως και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα· 

 



 

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

 EL 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 29.1.2015    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

55 

11 

0 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

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 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja 

Kyllönen, Nuno Melo, Marijana Petir, Julia Reid, Bart Staes, Kay 

Swinburne, Γιώργος Γραμματικάκης 

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici 

 
 


