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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază că evoluția către o economie cu adevărat durabilă va contribui la îndeplinirea 

obiectivelor de mediu ale Uniunii și la competitivitate, precum și la crearea de locuri de 

muncă; consideră regretabil faptul că lipsa unei strategii europene pentru dezvoltare 

durabilă în timpul crizei economice poate să fi limitat și mai mult creșterea; 

2. subliniază faptul că semestrul european, introdus în 2010, instituie un ciclu anual de 

coordonare a politicilor economice, care cuprinde o analiză detaliată a planurilor 

reformelor bugetare, macroeconomice și structurale ale statelor membre în vederea 

îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii, inclusiv în domeniul schimbărilor climatice și al energiei, al 

excluziunii sociale și al combaterii sărăciei; 

3. invită Comisia să integreze în procedura semestrului european o strategie europeană 

pentru dezvoltare durabilă, cu accent special asupra eficienței resurselor și economiei 

circulare; 

4. este preocupat de lipsa de claritate privind modalitatea în care Planul de investiții pentru 

Europa care a fost propus va acorda prioritate domeniilor care favorizează dezvoltarea 

durabilă, cum ar fi educația, precum și infrastructurilor care susțin cercetarea și inovarea; 

5. subliniază faptul că, fără investiții mai importante, Uniunea nu își va atinge obiectivele 

Europa 2020 privind creșterea durabilă și obiectivele pentru 2030 privind clima și energia; 

recomandă, prin urmare, Comisiei să orienteze noul pachet de investiții către investiții 

care contribuie la dezvoltarea durabilă și la eficiența resurselor, prin promovarea celor mai 

recente tehnologii, cu scopul de a crește la maximum impactul său pe scurt timp asupra 

activității economice și creării de locuri de muncă, precum și impactul său pe termen lung 

asupra durabilității creșterii în Europa; 

6. ia act de faptul că, în conformitate cu Perspectiva energetică 2050 a Comisiei, 

decarbonizarea sistemului nostru energetic ar costa 260 de miliarde de euro anual și ar 

genera economii de peste 310 de miliarde de euro; 

7. recunoaște faptul că energia este un factor important pentru competitivitatea economică; 

subliniază faptul că este necesar să se elimine barierele din calea pieței unice a energiei, 

prin mijloace precum promovarea independenței energetice; solicită Comisiei să evalueze 

progresele din acest domeniu, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, prin sprijinirea 

unor măsuri care să elimine fragmentarea și dificultățile de punere în practică; 

8. subliniază faptul că investițiile în producția de energie din surse regenerabile, distribuția 

de energie și renovarea în profunzime a clădirilor necesită utilizarea intensivă a forței de 

muncă și, prin urmare, vor contribui semnificativ la combaterea șomajului, protejând în 

același timp creșterea economică europeană de posibile fluctuații ale importurilor de 
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energie și ale prețului energiei pe viitor; 

9. reamintește obiectivele Strategiei Europa 2020 privind energia din surse regenerabile și 

emisiile de gaze cu efect de seră; subliniază faptul că este necesar să se promoveze o 

infrastructură interconectată și o cooperare mai strânsă cu sectorul transportului, ca o 

strategie rentabilă de a pune la dispoziție tehnologii durabile de generare a energiei; 

10. subliniază faptul că reducerea dependenței UE de sursele externe de energie trebuie să 

facă parte din strategia de creștere a acesteia; reafirmă, prin urmare, faptul că este necesar 

să se diversifice sursele externe de energie, să se modernizeze infrastructura energetică a 

UE și să se finalizeze piața internă de energie a Uniunii, ca priorități-cheie ale strategiei de 

securitate energetică a Uniunii; 

11. subliniază faptul că politicile naționale coordonate în cadrul procedurii semestrului 

european trebuie să fie coerente cu Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene; 

reiterează, prin urmare, necesitatea eliminării treptate a subvențiilor pentru carburanți 

fosili și a transferării presiunii fiscale de la veniturile salariale către activitățile poluante; 

12. evidențiază importanța aplicării pe deplin a legislației-cadru actuale privind deșeurile și 

necesitatea convenirii asupra unei noi politici ambițioase la nivel european în această 

privință, în vederea stimulării creșterii verzi și creării de locuri de muncă; subliniază 

importanța crucială și transversală a pachetului de măsuri privind economia circulară, care 

abordează numeroase domenii de politici, ceea ce va constitui o forță motrice esențială 

pentru tranziția la creșterea economică durabilă și la crearea de locuri de muncă; invită 

Comisia să nu retragă propunerea de revizuire a politicii UE în materie de deșeuri; 

13. subliniază necesitatea reformelor din sistemele educaționale pentru a permite generațiilor 

care vin să se pregătească pentru nevoile piețelor de muncă tot mai extinse din viitor, în 

domenii precum tehnologiile verzi și sectorul sănătății; 

14. subliniază faptul că, pentru ca statele membre să crească gradul de ocupare a forței de 

muncă, prin exploatarea potențialului de ocupare a forței de muncă al economiei 

ecologice, este nevoie de măsuri pe trei fronturi principale: stimularea cererii de forță de 

muncă în industriile ecologice prin niveluri adecvate ale investițiilor, anticiparea și 

gestionarea nevoilor în materie de competențe în sectoarele ecologice și în cel al 

ecologizării și asigurarea calității locului de muncă pentru profesiile care necesită 

calificări înalte, medii sau slabe; în ceea ce privește politica privind piața muncii, ar trebui 

acordată o atenție sporită elaborării unor programe de formare adecvate pentru a elimina 

deficitul de competențe specifice și pentru a lua în considerare relația dinamică dintre 

oferta de competențe și structura vârstei forței de muncă din industriile ecologice și 

tradiționale; 

15. subliniază faptul că semestrul european ar trebui să fie un instrument de garantare a unui 

nivel ridicat de calitate și eficiență în sistemele naționale de sănătate; invită, prin urmare, 

Comisia să includă printre prioritățile semestrului european sustenabilitatea sistemelor de 

protecție socială și de sănătate și să acționeze totodată pentru ca acestea să devină mai 

eficiente, mai echitabile, mai accesibile și mai adaptate nevoilor sociale, consolidând 

capacitatea lor de a reduce inegalitățile și sărăcia; 
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16. subliniază importanța sustenabilității sectorului de sănătate, care joacă un rol important în 

economia generală, deoarece acesta constituie 8 % din forța totală de muncă europeană și 

10% din produsul intern brut al Uniunii Europene; recunoaște faptul că sănătatea este o 

valoare în sine și o condiție prealabilă pentru stabilitate și pentru creșterea economică, 

precum și faptul că investițiile în sănătate și accesul adecvat la serviciile medicale 

contribuie la o forță de muncă sănătoasă și la crearea de oportunități de muncă în statele 

membre, la sporirea prosperității economice și a coeziunii sociale și pot  corecta efectele 

externe negative asupra sănătății populației; 

17. subliniază faptul că semestrul european ar trebui să fie un instrument de îndeplinire a 

angajamentelor asumate de statele membre de a-și consolida sistemele de sănătate, pentru 

a asigura servicii de sănătate de o înaltă calitate, accesibile și echitabile pentru toți 

cetățenii; 

18. invită atât statele membre, cât și Comisia Europeană, în această perioadă de criză 

economică, să evite măsurile cele mai dăunătoare, precum economiile pe termen scurt, 

care vor duce la costuri ridicate pe termen mediu și lung, și să se concentreze, în schimb, 

pe continuarea dezvoltării unor sisteme de sănătate de înaltă calitate și foarte eficiente; 

19. salută măsurile care eficientizează și democratizează procesul semestrului european; 

recunoaște faptul că bilanțul punerii în practică este mai bun în domeniul finanțelor 

publice, unde instrumentele de supraveghere sunt mai eficiente; solicită o integrare 

echilibrată cu indicatorii de ocupare a forței de muncă și cei socioeconomici, care să 

permită o reacție mai eficientă la divergențele dintre anumite state membre din 

perspectiva ocupării forței de muncă și a situației socioeconomice, așa cum s-a demonstrat 

în Raportul comun privind ocuparea forței de muncă, care însoțește Analiza anuală a 

creșterii pentru 2015; 

20. îndeamnă Comisia, în contextul semestrului european, să acorde o atenție sporită 

obiectivelor Strategiei UE 2020 cu privire la ocuparea forței de muncă, cercetare și 

dezvoltare, schimbări climatice și sustenabilitate energetică, educație, sărăcie și 

excluziune socială, evaluând progresele către o societate mai durabilă și propunând măsuri 

în vederea atingerii acestor obiective într-un mod mai eficient și în timp util. 
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