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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 

Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy a valóban fenntartható gazdaság felé történő haladás elő fogja segíteni 

az uniós környezetvédelmi célok eléréséhez, valamint a versenyképességhez és a 

munkahelyteremtéshez való hozzájárulást; sajnálja, hogy a fenntartható fejlődésre 

vonatkozó európai stratégia gazdasági válság idején tapasztalt hiánya még tovább 

korlátozhatja a növekedést; 

2. hangsúlyozza, hogy a 2010-ben bevezetett európai szemeszter létrehozta a 

gazdaságpolitikai koordináció éves ciklusát, amelynek során az uniós tagállamok 

költségvetési, makrogazdasági és strukturális reformterveinek részletes elemzésére kerül 

sor az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó 

céljainak elérése érdekében, többek között az éghajlatváltozás és az energia, a társadalmi 

kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem terén; 

3. felszólítja a Bizottságot, hogy építse be a fenntartható fejlődésre vonatkozó európai 

stratégiát az európai szemeszterrel kapcsolatos eljárásba, külön hangsúlyt helyezve a 

forráshatékonyságra és a körkörös gazdaságra; 

4. aggasztja, hogy nem egyértelmű, hogy a javasolt európai beruházási terv hogyan fogja 

rangsorolni a fenntartható fejlődést előmozdító területeket, például az oktatást, valamint a 

kutatást és az innovációt támogató infrastruktúrákat; 

5. hangsúlyozza, hogy nagyobb erőfeszítés híján az Unió nem fogja tudni teljesíteni az 

Európa 2020 stratégia fenntartható növekedéssel kapcsolatos célkitűzéseit, sem pedig 

2030-as éghajlati és energetikai céljait; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az új 

beruházási csomaggal olyan beruházásokat vegyen célba, amelyek a legkorszerűbb 

technológiák előmozdítása révén hozzájárulnak a fenntartható növekedéshez és a 

forráshatékonysághoz annak érdekében, hogy maximalizálják a csomag gazdasági 

tevékenységre és munkahelyteremtésre gyakorolt rövid távú hatását, valamint az európai 

növekedés fenntarthatóságára gyakorolt hosszú távú hatását; 

6. megállapítja, hogy a Bizottság 2050-ig szóló energiaügyi ütemterve szerint 

energiarendszereink dekarbonizációja évi 260 milliárd euróba kerülne, miközben több 

mint 310 milliárd euró megtakarítását eredményezné; 

7. elismeri, hogy a gazdasági versenyképesség szempontjából az energia fontos tényező; 

hangsúlyozza, hogy fel kell számolni az egységes energiapiac akadályait, támogatva 

többek között az energiafüggetlenséget; felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje az e 

területen európai és nemzeti szinten elért eredményeket, támogatva a piac 

széttagoltságával és a végrehajtással kapcsolatos nehézségek kezelésére irányuló 

intézkedéseket; 

8. hangsúlyozza, hogy a megújulóenergia-termeléssel, az energiaelosztással és az épületek 
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extenzív felújításával kapcsolatos beruházások nagy munkaerő-intenzitásúak, ezért 

jelentősen hozzájárulnak a munkanélküliség kezeléséhez, ugyanakkor védelmet jelentenek 

az európai növekedés számára az energiabehozatal és az energiaárak jövőbeni 

ingadozásaival szemben; 

9. emlékeztet az Európa 2020 stratégia megújuló energiával és üvegházhatásúgáz-

kibocsátással kapcsolatos célkitűzéseire; hangsúlyozza az összekapcsolt infrastruktúra és a 

közlekedési ágazattal való szorosabb integráció előmozdításának szükségességét, ami a 

fenntartható energiatermelési technológiák bevezetésének költséghatékony eszköze; 

10. hangsúlyozza, hogy az Unió külső energiaforrásoktól való függősége csökkentésének az 

uniós növekedési stratégia részét kell képeznie; ezért újból kijelenti, hogy az Unió 

energiabiztonsági stratégiájának kulcsfontosságú prioritásaiként diverzifikálni kell a külső 

energiaellátást, korszerűsíteni kell az Unió energetikai infrastruktúráját, és meg kell 

valósítani az uniós belső energiapiacot; 

11. hangsúlyozza, hogy az európai szemeszterrel kapcsolatos eljárás keretében koordinált 

nemzeti szakpolitikáknak összhangban kell állniuk a fenntartható fejlődésre vonatkozó 

európai stratégiával; ezért újból kijelenti, hogy meg kell szüntetni a fosszilis 

tüzelőanyagok támogatását, valamint a munkavégzést terhelő adóktól a szennyező 

tevékenységek adóztatása felé kellene elmozdulni; 

12. hangsúlyozza a hulladékokról szóló hatályos jogi keret maradéktalan végrehajtásának 

fontosságát, továbbá azt, hogy uniós szinten meg kell állapodni egy új, ambiciózus 

hulladékpolitikáról a zöld növekedés és a munkahelyteremtés fellendítése érdekében; 

kiemeli a számos szakpolitikai területet felölelő, a körkörös gazdaságról szóló csomag 

döntő és horizontális jelentőségét, amely a fenntartható gazdasági növekedésbe és 

munkahelyteremtésbe való átmenet legfontosabb mozgatóereje lesz; felszólítja a 

Bizottságot, hogy tartózkodjon az uniós hulladékpolitika felülvizsgálatára vonatkozó 

javaslat visszavonásától; 

13. kiemeli, hogy az oktatási rendszerek reformjára van szükség ahhoz, hogy a jövő 

nemzedékek felkészülhessenek a jövőbeni fejlődő munkaerőpiacok – például a 

környezetbarát technológiák és az egészségügyi ellátás – szükségleteire; 

14. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a tagállamok – kihasználva a zöld gazdaságban rejlő 

foglalkoztatási potenciált – fellendítsék a foglalkoztatást, három fő fronton kell 

cselekedni, nevezetesen megfelelő szintű beruházásokkal növelni kell a környezetvédelmi 

ipar munkaerő iránti keresletét, előre kell jelezni és kezelni kell a környezetbarát és az 

ökológiai átalakulás alatt álló ágazatokban a készségekkel kapcsolatos igényeket és 

biztosítani kell a munkahelyek minőségét a magas, közepes és alacsony szintű 

készségeket igénylő szakmákban; hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci politika 

szempontjából kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő képzési programok 

kidolgozására az egyedi készségek hiányának kezelése érdekében, valamint a 

készségkínálat és a munkaerő korbeli összetétele közötti dinamikus kölcsönhatás 

figyelembevételére a környezetbarát és a hagyományos iparágakban; 

15. hangsúlyozza, hogy az európai szemeszternek a nemzeti egészségügyi rendszerek magas 

színvonalának és nagy hatékonyságának védelmét kell szolgálnia. felszólítja ezért a 
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Bizottságot, hogy az európai szemeszter prioritásai közé építse be a szociális védelmi és 

az egészségügyi ellátási rendszerek fenntarthatóságát oly módon, amely egyúttal fokozza 

hatékonyságukat, méltányosságukat, hozzáférhetőségüket és megfelelőségüket a szociális 

igények kielégítése, illetve az egyenlőtlenség és a szegénység csökkentése terén; 

16. hangsúlyozza az egészségügy fenntarthatóságának jelentőségét, tekintettel arra, hogy 

fontos szerepet játszik a gazdaság egészében, mivel az európai munkaerő összlétszámának 

8%-át, az Európai Unión belüli GDP-nek pedig 10%-át teszi ki; elismeri, hogy az 

egészség önmagában érték és a stabilitás és a gazdasági növekedés előfeltétele, továbbá 

hogy az egészségügybe és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való megfelelő hozzáférésbe 

történő beruházás hozzájárul a tagállamokban az egészséges munkaerőhöz és a 

munkalehetőségekhez, a nagyobb gazdasági fellendüléshez és a szociális kohézióhoz, és  

korrigálhatja a lakosság negatív egészségügyi externáliáit; 

17. hangsúlyozza, hogy az európai szemeszternek az arra vonatkozó tagállami 

kötelezettségvállalások teljesítésére szolgáló eszköznek kell lennie, hogy megerősítik 

egészségügyi rendszereiket annak érdekében, hogy magas színvonalú, hozzáférhető és 

méltányos egészségügyi ellátást biztosítsanak minden polgár számára; 

18. felhívja mind a tagállamokat, mind az Európai Bizottságot, hogy a jelenlegi gazdasági 

válság idején kerüljék el a legkárosabb intézkedéseket, mint például a rövid távú 

megtakarításokat, amelyek közép- és hosszú távon magas költségekhez vezetnek, és 

helyettük összpontosítsanak a magas színvonalú és hatékony egészségügyi ellátási 

rendszerek további kifejlesztésére; 

19. üdvözli azon intézkedéseket, amelyek hatékonyabbá és demokratikusabbá teszik az 

európai szemeszter folyamatát; elismeri, hogy végrehajtással kapcsolatos eredmények 

jobbak az államháztartás terén, ahol szigorúbbak a felügyeleti eszközök; szorgalmazza 

azon foglalkoztatási és társadalmi-gazdasági mutatók kiegyensúlyozott integrációját, 

amelyek hatékonyabb válaszlépést tesznek lehetővé a 2015. évi éves növekedési 

jelentéshez csatolt közös foglalkoztatási jelentésben ismertetett, az egyes tagállamok 

között a foglalkoztatás és a társadalmi-gazdasági helyzetük tekintetében meglévő 

eltérésekre; 

20. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy az európai szemeszter keretében jobban vegye 

figyelembe az Európa 2020 stratégiának a foglalkoztatással, a kutatás-fejlesztéssel, az 

éghajlatváltozással, az energetikai fenntarthatósággal, az oktatással, valamint a 

szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos célkitűzéseit, értékelje a 

fenntarthatóbb társadalom irányába tett előrehaladást, és javasoljon intézkedéseket az 

említett célkitűzések hatékonyabb és kellő időben történő elérése érdekében; 

 



 

PE544.125v02-00 6/6 AD\1047905HU.doc 

HU 

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE 

Az elfogadás dátuma 29.1.2015    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

55 

11 

0 

A zárószavazáson jelen lévő tagok 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 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Giorgos Grammatikakis, Jan 

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

Reid, Bart Staes, Kay Swinburne 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk, (2) bekezdés) 

Clara Eugenia Aguilera García, Damian Drăghici 

 
 

 


