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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за 

резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. заявява отново, че процесът на европейския семестър беше въведен, за да се 

подпомогне постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж; в този контекст призовава Комисията да интегрира 

преразгледаната стратегия „Европа 2020“ в по-голяма степен в европейския 

семестър и да включи в процеса целите на Съюза по отношение на околната среда и 

общественото здраве, като признае съществените перспективи за растеж, 

инвестиции и създаване на работни места в тези области, както и техния принос за 

по-широките цели на стратегията, а именно да гарантира, че държавите членки се 

връщат към по-високи равнища на растеж и продължават по пътя към развитието на 

устойчиви общества; 

2. подчертава, че повишаването на екологосъобразния характер на икономиката и 

инвестирането в по-ефективни системи за здравеопазване ще допринесат за 

възстановяването на конкурентното предимство на европейската икономика, за 

увеличаването на сигурността на доставките и за подобряването на здравето и 

благосъстоянието на европейските граждани и за създаването на качествени 

работни места; отбелязва в това отношение, че краткосрочните фискални последици 

от структурните реформи следва да се вземат под внимание заедно с техните 

дългосрочни екологични, икономически и социални последствия, както и с цел да се 

постигне по-ефективна координация във всички политики, и за тази цел призовава 

за засилено участие на гражданското общество; припомня, че разходите за здравни 

услуги са инвестиция за по-здрави, по-безопасни, по-производителни и по-

конкурентоспособни общества; 

3. отбелязва, че няколко от проектите, одобрени за финансиране по линия на 

Европейския фонд за стратегически инвестиции, са насочени към инфраструктура и 

иновации в секторите на околната среда и здравеопазването; подчертава значението 

на това да се мобилизира пълният потенциал на Плана за инвестиции, за да се 

подпомогне изпълнението на структурните реформи, които са необходими за 

превръщане на икономиката ни в екологосъобразна и устойчива икономика с 

ефективно използване на ресурсите, целяща да даде тласък на растежа и 

създаването на работни места; призовава Комисията внимателно да следи напредъка 

на Европейския фонд за стратегически инвестиции, за да се постигнат 

политическите цели за нов тласък на инвестициите, модернизиране на икономиката 

и насърчаване на икономическото и социалното сближаване в целия ЕС; 

4. подчертава, че европейският семестър е едно от средствата за канализиране и 

интегриране на екологичните съображения в други свързани политики в 

съответствие с подхода, определен в член 11 от ДФЕС; отново заявява по този 

повод, че екологичното измерение следва да играе пълноценна роля в процеса на 

европейския семестър, заедно с икономическото и социалното измерение, за да се 

гарантира, че държавите членки се връщат към по-високи темпове на растеж, 

продължавайки успоредно с това своя път към развитието на устойчиви общества; 
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5. подчертава необходимостта от засилено участие на министрите на околната среда и 

на здравеопазването в ЕС в процеса на европейския семестър на равнището на 

Съвета; 

6. подчертава, че са необходими действия, за да се увеличи заетостта като се използва 

потенциалът на зелената икономика; призовава Комисията да използва европейския 

семестър, за да подкрепя инвестициите в образованието и обучението в областта на 

екологосъобразните работни места и за да допринася за усилията за насърчаване на 

екологосъобразна заетост и намаляване на екологичния отпечатък, като по този 

начин улесни напредъка по пътя към истински устойчива икономика; 

7. подчертава, че за да могат реформата на законодателството за отпадъците и планът 

за действие за кръговата икономика да ускорят прехода на европейската икономика 

към кръгов модел, от съществено значение е да се включат препоръки в тази насока 

в процеса на европейския семестър, за да се засили конкурентоспособността, да се 

създадат работни места и да се генерира устойчив растеж; препоръчва принципите 

на кръговата икономика да се включат в специфичните за всяка държава препоръки; 

8. счита, че е важно промяната към нов икономически модел, основан на кръгова 

икономика и вдъхновен от общоприложимите цели за устойчиво развитие, да бъде 

отразена по подходящ начин в приоритетите на Годишния обзор на растежа и 

специфичните за всяка държава препоръки; 

9. отново изтъква необходимостта от фискална рамка, която да възнаграждава 

развитието на устойчиви политики и която да е в съответствие с принципа 

„замърсителят плаща“, като изпраща подходящи сигнали за насърчаване на 

инвестициите в ефективно използване на ресурсите, модернизация на 

производствените процеси и производство на по-лесни за ремонтиране и 

дълготрайни продукти; подчертава необходимостта от постепенно извеждане от 

употреба на вредните за околната среда субсидии, включително за изкопаеми 

горива, и от изместване на данъците от труда към замърсяването на околната среда; 

10. подчертава, че намаляването на зависимостта от външни ресурси и енергия и 

преминаването от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници са от 

ключово значение за постигането на дългосрочен растеж и ще повишат 

конкурентоспособността на ЕС; подчертава икономическите предимства на един 

по-сериозен ангажимент в тази посока; подчертава необходимостта от премахването 

на всички пречки пред единния енергиен пазар, чрез диверсифициране на външните 

енергийни доставки, модернизиране на енергийната инфраструктура на ЕС, 

инвестиране в повече енергийни междусистемни връзки и възобновяеми източници 

на енергия и завършване на вътрешния енергиен пазар на ЕС, като това са ключови 

приоритети на стратегията на ЕС за енергиен съюз; счита, че европейският семестър 

следва да включва също докладване относно енергията от възобновяеми източници, 

енергийната ефективност и междусистемните връзки въз основа на цели, 

определени на равнище ЕС; 

11. призовава Комисията да използва европейския семестър като инструмент за 

изпълнение на ангажиментите на ЕС, произтичащи от „Програмата до 2030 г. за 

устойчиво развитие“, и по-специално да включи в процеса политики и ефективни 

мерки, насочени към изменението на климата, устойчивото производство и 
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потребление, продоволствената сигурност и биологичното разнообразие; 

12. подчертава, че междинният преглед на стратегията „Европа 2020“ и европейският 

семестър трябва да бъдат тясно обвързани с новата програма за устойчиво развитие; 

отново подчертава необходимостта от разширяване на перспективата за планиране 

на ЕС отвъд 2020 г., за да се изпълнят целите за устойчиво развитие, като се въведе 

интегрирана стратегия за устойчива Европа в един глобализиран свят, с перспектива 

най-малкото до 2030 г.; 

13. приветства подновеното внимание на Комисията, насочено към насърчаването на 

възходящо икономическо и социално сближаване чрез постепенното въвеждане на 

показатели и кръстосани прегледи между областите на политики или тематичните 

области, и счита, че това може да засили устойчивостта на европейската икономика 

спрямо бъдещи кризи; настоятелно призовава Комисията да използва по-добре, в 

процеса на европейския семестър, социалните, екологичните и здравните 

показатели, за да направи оценка на сближаването в целия ЕС; призовава за 

значими инвестиции в научноизследователската дейност, развитието и иновациите в 

сферата на взаимосвързаността между здравето и околната среда; 

14. счита, че е важно да се оцени ефективността и устойчивостта на системите за 

здравеопазване в рамките на европейския семестър, и подкрепя преминаването към 

основан на резултатите подход, както и акцентирането върху профилактиката на 

болестите и промоцията на здравето; призовава Комисията да разработи 

инструменти, заедно с всички заинтересовани страни, за наблюдение на резултатите 

в областта на здравето, за измерване на достъпа до висококачествени здравни 

услуги и за насърчаване на прозрачността на разходите за медицински научни 

изследвания, за да се намалят социалните различия и неравенствата в здравно 

отношение между и в рамките на държавите членки; призовава Комисията да вземе 

предвид в специфичните за всяка държава препоръки дългосрочните здравни и 

фискални последици от мерките, насочени към програмите за профилактика; 

15. подчертава, че една по-цялостна оценка на здравните системи в рамките на 

европейския семестър, която не се ограничава само до фискалното измерение, а 

разглежда също и достъпността, ефективността и качеството на здравните системи, 

ще предложи по-точна картина на резултатите, постигнати от тези системи, и ще 

укрепи ползата от европейския семестър в областта на здравеопазването; 

подчертава, че политиките за профилактика както на заразните, така и на 

незаразните болести, са от основно значение, за да се намалят разходите на 

националното здравеопазване; призовава Комисията да използва европейския 

семестър за насърчаване на ролята на профилактиката за увеличаване на 

ефективността на националното здравеопазване; 

16. подчертава факта, че осигуряването на равен достъп до здравеопазване допринася за 

социалното сближаване, социалната справедливост и за справяне със социалното 

изключване, и допринася също така за устойчивото развитие, тъй като подпомага 

солидарността между поколенията и може да коригира отрицателните външни 

фактори, въздействащи върху здравето на населението; 

17. подчертава значението на устойчивостта на сектора на здравеопазването, който 

играе важна роля в икономиката като цяло, тъй като в него работи 8% от цялата 
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работна сила на Европа и секторът отговаря за 10% от БВП на ЕС, и на това да може 

да предоставя равен достъп до здравни услуги за всички гражданите, тъй като 

здравето е съществен фактор за стабилност, устойчивост и по-нататъшно развитие 

на държавите членки и техните икономики; 

18. призовава държавите членки и Комисията, в този период на икономическа криза, да 

избягват най-вредоносните мерки, като например краткосрочни икономии, които ще 

доведат до високи разходи в среден до дългосрочен план, и вместо това да се 

съсредоточат върху по-нататъшното развитие на висококачествени и 

високоефективни системи на здравеопазване; 
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