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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat de overgang naar een echt duurzame economie zal helpen bijdragen tot de 

verwezenlijking van de milieudoelstellingen van de Unie en tot concurrentievermogen en 

het scheppen van banen; vindt het betreurenswaardig dat het ontbreken van een Europese 

strategie voor duurzame ontwikkeling tijdens de economische crisis mogelijk leidt tot een 

verdere beperking van de groei; 

2. onderstreept dat het Europees semester, dat in 2010 werd ingevoerd, voorziet in een 

jaarlijkse cyclus van economische beleidscoördinatie met een gedetailleerde analyse van 

de plannen van de lidstaten voor macro-economische, structurele en 

begrotingshervormingen om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, 

duurzame en inclusieve groei te verwezenlijken, onder meer op het gebied van 

klimaatverandering en energie, sociale uitsluiting en armoedebestrijding; 

3. dringt er bij de Commissie op aan om in de procedure van het Europees Semester een 

Europese strategie voor duurzame ontwikkeling op te nemen, met bijzondere aandacht 

voor het efficiënt gebruik van hulpbronnen en de kringloopeconomie; 

4. is bezorgd over het gebrek aan duidelijkheid met betrekking tot de vraag hoe in het 

voorgestelde investeringsplan voor Europa prioriteit zal worden verleend aan domeinen 

die duurzame ontwikkeling bevorderen, zoals onderwijs en infrastructuur ter 

ondersteuning van onderzoek en innovatie; 

5. benadrukt dat de Unie er zonder meer investeringen niet in zal slagen haar Europa 2020-

doelstellingen inzake duurzame groei en haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 

te halen; roept de Commissie daarom op het nieuwe investeringspakket te richten op 

investeringen die bijdragen tot duurzame ontwikkeling en hulpbronnenefficiëntie door de 

nieuwste technologieën te bevorderen, om zo de kortetermijneffecten op de economische 

activiteit en de werkgelegenheid en de langetermijneffecten op de duurzaamheid van de 

groei in Europa te maximaliseren; 

6. merkt op dat het volgens het Stappenplan energie 2050 van de Commissie 260 miljard 

euro per jaar zou kosten om ons energiesysteem koolstofarm te maken en dat dit meer dan 

310 miljard euro aan besparingen zou opleveren 

7. erkent dat energie een belangrijke factor voor economisch concurrentievermogen is; 

benadrukt dat belemmeringen voor de interne energiemarkt moeten worden weggenomen, 

onder meer door energie-onafhankelijkheid te bevorderen; verzoekt de Commissie om de 

vorderingen op dit gebied te beoordelen, zowel op EU- als op nationaal niveau, en om 

steun te verlenen aan maatregelen om versnippering en problemen bij de 

tenuitvoerlegging aan te pakken; 

8. benadrukt dat investeringen in hernieuwbare-energieproductie, energiedistributie en de 
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grondige renovatie van gebouwen arbeidsintensief zijn en bijgevolg aanzienlijk zullen 

bijdragen tot de aanpak van de werkloosheid en tegelijkertijd de Europese groei zullen 

afschermen van toekomstige schommelingen in de energie-invoer en de energieprijzen; 

9. herinnert aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie inzake hernieuwbare energie 

en broeikasgasemissies; benadrukt dat een onderling verbonden infrastructuur en een 

nauwere integratie met de vervoersector moeten worden bevorderd als kostenefficiënt 

middel om duurzame technologieën voor stroomopwekking in te voeren; 

10. benadrukt dat de afhankelijkheid van de EU van externe energiebronnen moet worden 

afgebouwd in het kader van de groeistrategie van de EU; herhaalt daarom dat de externe 

energievoorraden moeten worden gediversifieerd, de energie-infrastructuur van de EU 

moet worden verbeterd en de interne energiemarkt van de EU moet worden voltooid als 

kernprioriteiten van de EU-strategie voor energiezekerheid; 

11. benadrukt dat nationale beleidsmaatregelen die worden gecoördineerd in het kader van de 

procedure van het Europees semester moeten stroken met de Europese strategie voor 

duurzame ontwikkeling; herhaalt daarom dat het noodzakelijk is de subsidies voor fossiele 

brandstoffen geleidelijk af te bouwen en de belastingen te verleggen van arbeid naar 

vervuilende activiteiten; 

12. benadrukt dat het belangrijk is de huidige kaderrichtlijn afvalstoffen volledig uit te voeren 

en dat er overeenstemming moet worden bereikt over een nieuw ambitieus 

afvalstoffenbeleid op EU-niveau om groene groei te stimuleren en banen te scheppen; 

onderstreept het cruciale, sectoroverschrijdende belang van het pakket inzake de 

kringloopeconomie, waarin meerdere beleidsdomeinen aan bod komen die een belangrijke 

drijvende kracht zullen zijn achter de overgang naar duurzame economische groei en het 

scheppen van banen; verzoekt de Commissie het voorstel voor de herziening van het 

afvalstoffenbeleid van de EU niet in te trekken; 

13. wijst op de noodzaak van hervormingen van onderwijsstelsels om ervoor te zorgen dat de 

volgende generaties zich kunnen voorbereiden op de behoeften van arbeidsmarkten die in 

de toekomst zullen groeien, zoals groene technologie en gezondheidszorg; 

14. benadrukt dat de lidstaten, willen ze de werkgelegenheid stimuleren door het potentieel 

van de groene economie te benutten, op drie hoofdpunten actie moeten ondernemen, 

namelijk stimulering van de vraag naar arbeidskrachten in de eco-industrie door 

voldoende investeringen, het tijdig onderkennen van en inspelen op de behoeften aan 

vaardigheden in de groene en vergroeningssector, en het garanderen van banenkwaliteit 

op hoog, gemiddeld en laag opleidingsniveau; onderstreept dat vanuit het oogpunt van 

arbeidsmarktbeleid meer aandacht moet worden besteed aan het opzetten van goede 

opleidingsprogramma's teneinde leemten in specifieke vaardigheden op te vullen, en aan 

de dynamische relatie tussen de beschikbaarheid van vaardigheden en de 

leeftijdssamenstelling van de arbeidskrachten in groene en traditionele bedrijfstakken; 

15. benadrukt dat het Europees semester een instrument moet zijn om kwalitatief hoogstaande 

en bijzonder efficiënte nationale gezondheidsstelsels te waarborgen; verzoekt de 

Commissie daarom om de duurzaamheid van socialezekerheids- en gezondheidsstelsels op 

te nemen in de prioriteiten van het Europees semester, en er tegelijkertijd voor te zorgen 
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dat zij efficiënter worden en er beter in slagen om tegemoet te komen aan de sociale 

behoeften en om ongelijkheid en armoede terug te dringen; 

16. wijst op het belang van duurzaamheid in de zorgsector, die 8 % van de beroepsbevolking 

en 10 % van het bruto binnenlands product van de EU vertegenwoordigt, en bijgevolg een 

belangrijke rol in de economie als geheel vervult; erkent dat gezondheid als zodanig ook 

een waarde is en een absolute voorwaarde vormt voor economische groei, en dat 

investeren in gezondheid en in adequate toegang tot gezondheidszorg bijdraagt tot 

gezonde arbeidskrachten en arbeidskansen in de lidstaten, meer economische welvaart en 

meer sociale samenhang, en dat de negatieve effecten op de volksgezondheid ten gevolge 

van externe factoren daardoor ongedaan kunnen worden gemaakt; 

17. onderstreept dat het Europees semester een instrument zou moeten zijn om de lidstaten 

ertoe te verbinden hun gezondheidsstelsels te versterken om een kwalitatief 

hoogwaardige, toegankelijke en billijke gezondheidszorg te waarborgen voor alle burgers; 

18. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan in deze tijd van economische crisis af te 

zien van de schadelijkste maatregelen, zoals bezuinigingen op korte termijn die zullen 

uitmonden in hoge kosten op middellange en lange termijn, en zich in plaats daarvan te 

richten op de verdere ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige en efficiënte 

zorgstelsels; 

19. verwelkomt maatregelen die het proces van het Europees semester doeltreffender en 

democratischer maken; erkent dat de tenuitvoerlegging beter is in die domeinen van de 

overheidsfinanciën waar de toezichtsinstrumenten krachtiger zijn; dringt aan op een 

evenwichtige integratie van werkgelegenheids- en sociaaleconomische indicatoren, die het 

mogelijk maakt om effectiever te reageren op de verschillen tussen sommige lidstaten op 

het gebied van werkgelegenheid en hun sociaaleconomische situatie, waarop is gewezen 

in het begeleidende gezamenlijke verslag over de werkgelegenheid bij de jaarlijkse 

groeianalyse voor 2015; 

20. dringt er bij de Commissie op aan om in het kader van het Europees semester meer 

rekening te houden met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie inzake 

werkgelegenheid, O&O, klimaatverandering en energieduurzaamheid, onderwijs en 

armoede en sociale uitsluiting en om de vorderingen in de richting van een duurzamere 

samenleving te beoordelen en maatregelen voor te stellen om deze doelstellingen 

effectiever en sneller te verwezenlijken. 
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