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ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval majandus- ja 

rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab asjaolu, et liikumine tõeliselt jätkusuutliku majanduse poole aitab saavutada liidu 

keskkonnaeesmärgid, suurendada konkurentsivõimet ja luua töökohti; peab 

kahetsusväärseks, et Euroopa säästva arengu strateegia puudumine majanduskriisi ajal 

võib tuua kaasa veelgi väiksema majanduskasvu; 

2. rõhutab asjaolu, et 2010. aastal kasutusele võetud Euroopa poolaastaga kehtestatakse 

majanduspoliitika koordineerimise iga-aastane tsükkel, mis hõlmab liikmesriikide eelarve-

, makromajandus- ja struktuurireformide kavade üksikasjalikku analüüsi, et saavutada 

strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu alal, 

kaasa arvatud kliimamuutuste ja energia, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusevastase võitluse 

valdkonnas; 

3. palub komisjonil lisada Euroopa poolaasta menetlusse Euroopa säästva arengu strateegia, 

milles keskendutakse eelkõige ressursitõhususele ja ringmajandusele; 

4. on mures selle pärast, et puudub selgus, kuidas kavandatud Euroopa investeerimiskavas 

seatakse esikohale valdkonnad, mis edendavad säästvat arengut, nagu haridus, ning 

infrastruktuur, mis toetab teadusuuringuid ja innovatsiooni; 

5. rõhutab asjaolu, et suuremate investeeringuteta ei suuda liit saavutada strateegia „Euroopa 

2020” eesmärke jätkusuutliku majanduskasvu osas ning 2030. aasta kliima- ja 

energiaeesmärke; palub seetõttu komisjonil orienteerida uus investeeringute pakett 

investeeringutele, mis soodustavad säästvat arengut ja ressursitõhusust, edendades 

uusimaid tehnoloogiaid, et maksimeerida selle lühiajalist mõju majandustegevusele ja 

töökohtade loomisele ning ka selle pikaajalist mõju majanduskasvu jätkusuutlikkusele 

Euroopas; 

6. märgib, et vastavalt komisjoni energia tegevuskavale aastani 2050 maksaks meie 

energiasüsteemi CO2-heite vähendamine 260 miljardit eurot aastas ja tekitaks üle 310 

miljardi euro sääste; 

7. tunnistab, et energia on majanduse konkurentsivõime seisukohast tähtis tegur; rõhutab 

vajadust kaotada ühtse energiaturu loomise takistused muu hulgas energiasõltumatust 

edendades; kutsub komisjoni üles hindama edusamme selles valdkonnas nii ELi kui ka 

riikide tasandil ning toetama meetmeid killustatusega ja rakendamisraskustega 

võitlemiseks; 

8. rõhutab, et investeeringud taastuvenergia tootmisse, energia jaotamisse ja hoonete 

ulatuslikku renoveerimisse tähendavad suurt tööjõunõudlust ning aitavad seega oluliselt 

kaasa võitlusele töötusega ning ühtlasi kaitsevad Euroopa majanduskasvu tulevaste 

energiaimpordi ja -hindade kõikumiste eest; 

9. tuletab meelde strateegia „Euroopa 2020” eesmärke taastuvenergia ja kasvuhoonegaaside 
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heite alal; rõhutab vajadust edendada vastastikku seotud infrastruktuuri ja tihedamat 

lõimimist transpordisektoriga, kuna see on kulutõhus vahend säästvate 

energiatootmistehnoloogiate kasutuselevõtmiseks; 

10. rõhutab, et ELi sõltuvuse vähendamine välistest energiaallikatest peab olema tema 

majanduskasvu strateegia osa; kordab seetõttu vajadust mitmekesistada väliseid 

energiatarneid, täiustada ELi energiainfrastruktuuri ja viia lõpule ELi energia siseturg, 

kuna need on ELi energiajulgeoleku strateegia tähtsaimad prioriteedid; 

11. rõhutab asjaolu, et Euroopa poolaasta menetluse raames koordineeritavad riiklikud 

poliitikameetmed peavad olema kooskõlas Euroopa säästva arengu strateegiaga; kordab 

seetõttu vajadust kaotada järk-järgult fossiilkütuste toetused ja maksustada tööjõu asemel 

saastavat tegevust; 

12. rõhutab, kui oluline on saavutada kehtiva jäätmetealase õigusraamistiku täielik 

rakendamine ja kui vajalik on jõuda ELi tasandil kokkuleppele uue auahne jäätmepoliitika 

osas, et hoogustada keskkonnasäästlikku majanduskasvu ja luua töökohti; rõhutab, milline 

oluline ja valdkondadeülene tähtsus on ringmajanduse paketil, mis hõlmab paljusid 

poliitikavaldkondi ja millest saab tähtis tõukejõud üleminekul jätkusuutlikule 

majanduskasvule ja töökohtade loomisele; palub komisjonil ELi jäätmepoliitika 

läbivaatamist käsitlevat ettepanekut mitte tagasi võtta; 

13. rõhutab vajadust reformida haridussüsteeme, et võimaldada tulevastel põlvkondadel 

valmistuda tuleviku kasvavate tööturgude, nagu keskkonnahoidlike tehnoloogiate ja 

tervishoiusektori vajadusteks; 

14. rõhutab, et selleks, et liikmesriigid saaksid hoogustada tööhõivet keskkonnasäästliku 

majanduse tööhõivepotentsiaali kasutades, on vaja meetmeid kolmel põhirindel: 

hoogustada tööjõunõudlust ökomajandusharudes investeeringute piisava tasemega, ette 

näha ja hallata oskuste vajadusi nii keskkonnasäästlikes kui ka keskkonnasäästlikuks 

muutuvates sektorites ning tagada töökohtade kvaliteet kõrge, keskmise ja madala 

kvalifikatsiooniga kutsealadel; rõhutab, et tööturupoliitika seisukohast tuleks suuremat 

tähelepanu pöörata sellele, et töötataks välja asjakohased koolitusprogrammid 

konkreetsete oskuste nappuse kõrvaldamiseks ning arvestataks dünaamilist suhet oskuste 

olemasolu ja tööjõu vanuselise koosseisu vahel keskkonnasäästlikes ja traditsioonilistes 

majandusharudes; 

15. toonitab asjaolu, et Euroopa poolaasta peaks aitama kaitsta kõrget kvaliteeti ja suurt 

tõhusust riiklikes tervishoiusüsteemides; palub seetõttu komisjonil lisada Euroopa 

poolaasta prioriteetide hulka sotsiaalkaitse- ja tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkuse, et 

suurendada nende tõhusust, õiglust, kättesaadavust ja asjakohasust sotsiaalsete vajaduste 

rahuldamisel ning vähendada ebavõrdsust ja vaesust; 

16. rõhutab, kui tähtis on jätkusuutlikkus tervishoiusektoris, millel on tähtis roll majanduses 

tervikuna, kuna see moodustab 8 % kogu Euroopa tööjõust ja 10 % ELi sisemajanduse 

koguproduktist; tunnistab, et tervis on väärtus omaette ning stabiilsuse ja majanduskasvu 

eeltingimus ning investeerimine nii tervisesse kui ka tervishoiuteenuste piisavasse 

kättesaadavusse aitab saavutada terve tööjõu ja töövõimalused liikmesriikides, suurema 

majandusliku heaolu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse ning võib parandada negatiivset 
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välismõju elanikkonna tervisele; 

17. rõhutab asjaolu, et Euroopa poolaasta peaks olema vahend, mis kindlustab liikmesriikide 

kohustusi tugevdada oma tervishoiusüsteeme, et tagada kõigile kodanikele kvaliteetsed, 

kättesaadavad ja õiglased tervishoiuteenused; 

18. kutsub nii liikmesriike kui ka komisjoni üles vältima praegusel majanduskriisi ajal kõige 

kahjustavamaid meetmeid, nagu lühiajaline kokkuhoid, mis toob kaasa suured kulud 

keskmises kuni pikaajalises perspektiivis, ning keskenduma selle asemel kõrge kvaliteedi 

ja suure tõhususega tervishoiusüsteemide edasiarendamisele; 

19. kiidab meetmeid, mis muudavad Euroopa poolaasta protsessi tõhusamaks ja 

demokraatlikumaks; tunnistab, et rakendamistulemused on paremad avaliku sektori 

rahaliste vahendite valdkonnas, kus on tugevamad järelevalvevahendid; nõuab, et 

tasakaalustatult integreeritaks tööhõive- ja sotsiaal-majanduslikud näitajad, mis 

võimaldavad reageerida tõhusamalt lahknevustele mõnede liikmesriikide vahel tööhõive 

ja sotsiaal-majandusliku olukorra osas, nagu toodi esile ühises tööhõivearuandes, mis oli 

lisatud iga-aastasele majanduskasvu analüüsile 2015; 

20. nõuab tungivalt, et komisjon arvestaks Euroopa poolaasta kontekstis paremini strateegia 

„Euroopa 2020” eesmärke seoses tööhõive, teadus- ja arendustegevuse, kliimamuutuste ja 

energiasäästvuse, hariduse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega ning hindaks jätkusuutlikuma 

ühiskonna poole liikumisel tehtud edusamme ning pakuks välja meetmeid nende 

eesmärkide saavutamiseks tõhusamalt ja õigeaegsemalt. 
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