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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Hospodářský a 

měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. připomíná, že proces evropského semestru byl zaveden z toho důvodu, aby napomohl 

k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby revidovanou strategii Evropa 2020 

pevněji začlenila do evropského semestru a aby do tohoto procesu zařadila cíle Unie 

v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví a přitom zohlednila značné možnosti pro 

růst, investice a vytváření pracovních míst v těchto oblastech a jejich přínos pro obecnější 

cíle této strategie, konkrétně zajištění obnovy vyššího růstu v členských státech a 

pokračování rozvoje udržitelné společnosti; 

2. zdůrazňuje, že ekologizace hospodářství a investování do efektivnějších systémů 

zdravotní péče přispěje k obnově konkurenceschopnosti evropského hospodářství, zvýšení 

zabezpečení dodávek energie, zlepšení zdraví a kvality života evropských občanů a 

k vytváření kvalitních pracovních míst; konstatuje v této souvislosti, že spolu 

s krátkodobými fiskálními dopady strukturálních reforem by měly být vzaty v potaz jejich 

dlouhodobé environmentální, ekonomické a sociální důsledky, a to i proto, aby bylo 

možné dosáhnout účinnější koordinace politik, a vyzývá za tímto účelem k širšímu 

zapojení občanské společnosti; připomíná, že zdravotní výdaje jsou investicí do zdravější, 

bezpečnější, produktivnější a konkurenceschopnější společnosti; 

3. konstatuje, že několik projektů, u nichž bylo schváleno financování z Evropského fondu 

pro strategické investice, je zaměřeno na infrastrukturu a inovace v odvětví životního 

prostředí a zdravotnictví; zdůrazňuje, že je nutné plně využít potenciál investičního plánu 

s cílem přispět k provádění strukturálních reforem, které jsou potřebné k přechodu na 

zelené, udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje a má za cíl nastartovat 

vytváření pracovních míst a hospodářský růst; vyzývá Komisi, aby pečlivě monitorovala 

pokrok Evropského fondu pro strategické investice směrem k dosažení politických cílů, 

jimiž je oživení investic, modernizace hospodářství a posílení hospodářské a sociální 

konvergence v EU; 

4. zdůrazňuje, že evropský semestr je jedním z prostředků sloužících k tomu, aby v souladu 

s přístupem vymezeným v článku 11 SFEU byla environmentální problematika 

zohledňována v jiných relevantních politikách a začleňována do nich; opakuje proto, že 

environmentální aspekty by měly spolu s hospodářskými a sociálními aspekty hrát 

v procesu evropského semestru plnohodnotnou úlohu, aby bylo zajištěno, že se 

v členských státech obnoví vyšší růst a zároveň budou tyto státy nadále usilovat o rozvoj 

udržitelné společnosti; 

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby se do procesu evropského semestru na úrovni Rady 

výrazněji zapojili ministři pro životní prostředí a zdravotnictví zemí EU; 

6. zdůrazňuje, že je třeba přijmout opatření pro rozvoj zaměstnanosti s využitím možností, 

jež nabízí zelená ekonomika; vyzývá Komisi, aby využila evropský semestr k podpoře 

vytváření investic do vzdělávání a odborné přípravy se zaměřením na zelená pracovní 
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místa a aby přispěla k úsilí o posílení zelené zaměstnanosti a snížení ekologické stopy a 

tím usnadnila přechod ke skutečně udržitelnému hospodářství; 

7. zdůrazňuje, že má-li reforma právních předpisů v oblasti odpadů a akční plán pro oběhové 

hospodářství podpořit přeměnu evropského hospodářství na oběhový model, je zcela 

nezbytné začlenit doporučení ohledně této problematiky do procesu evropského semestru 

s cílem podpořit konkurenceschopnost a vytvářet pracovní místa a udržitelný růst; 

doporučuje, aby zásady oběhového hospodářství byly začleněny do doporučení pro 

jednotlivé země; 

8. považuje za důležité, aby přechod na nový hospodářský model založený na oběhovém 

hospodářství a inspirovaný všeobecně platnými cíli udržitelného rozvoje byl řádně 

zohledněn v prioritách roční analýzy růstu a v doporučeních pro jednotlivé země; 

9. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit fiskální rámec, který bude odměňovat vytváření 

udržitelných politik a bude v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“, čímž bude 

poskytovat správné signály pro investice do účinného využívání zdrojů, modernizace 

výrobních postupů a výroby zboží s delší životností, které bude snadněji opravitelné; 

opakuje, že je nutné, aby byly postupně zrušeny dotace se škodlivým dopadem na životní 

prostředí, včetně fosilních paliv, a přejít od zdanění práce ke zdanění podle znečištění 

životního prostředí; 

10. zdůrazňuje, že snižování závislosti na vnějších zdrojích a energii a odklon od fosilních 

paliv směrem k energiím z obnovitelných zdrojů jsou klíčem k dosažení dlouhodobého 

růstu a posílení konkurenceschopnosti EU; podtrhuje, že větší závazek v tomto smyslu by 

byl ekonomicky výhodný; zdůrazňuje, že je třeba odstranit překážky jednotného trhu 

s energií, a to diverzifikací vnějších dodávek energie, modernizací energetické 

infrastruktury EU, investováním do většího propojení energetických soustav a do 

obnovitelných zdrojů energie a dokončením vnitřního trhu EU s energií, což jsou klíčové 

priority strategie EU pro energetickou unii; je toho názoru, že součástí evropského 

semestru by mělo být i podávání zpráv o obnovitelné energii, energetické účinnosti a 

propojení na základě cílů stanovených na úrovni Unie; 

11. vyzývá Komisi, aby využila evropský semestr jako nástroj ke splnění závazků EU 

vyplývajících z Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a aby do procesu začlenila zejména 

politiky a účinná opatření týkající se změny klimatu, udržitelné výroby a spotřeby, 

potravinového zabezpečení a biologické rozmanitosti; 

12. zdůrazňuje, že přezkum strategie Evropa 2020 v polovině období a evropský semestr musí 

být těsně provázány s novou agendou udržitelného rozvoje; znovu zdůrazňuje nutnost 

posunout horizont plánování EU za rok 2020, mají-li být provedeny cíle udržitelného 

rozvoje, a to zavedením integrované strategie pro udržitelnou Evropu v globalizovaném 

světě, jejímž časovým horizontem by byl nejméně rok 2030; 

13. vítá, že se Komise znovu zaměřuje na podporu vzestupné ekonomické a sociální 

konvergence postupným zaváděním referenčních hodnot a postupů vzájemného 

přezkoumávání v rámci politických či tematických oblastí, a domnívá se, že by to mohlo 

posílit schopnost evropského hospodářství přestát budoucí krize; naléhavě žádá Komisi, 

aby v procesu evropského semestru lépe využívala sociální, environmentální a zdravotní 

ukazatele k posuzování konvergence v rámci celé EU; žádá významné investice do 
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výzkumu, vývoje a inovací v oblasti environmentálního zdraví; 

14. považuje za důležité zhodnotit v rámci evropského semestru výkonnost a udržitelnost 

zdravotnických systémů a podporuje přechod k přístupu založenému na výsledcích, jakož 

i zaměření na prevenci nemocí a podporu zdraví; vyzývá Komisi, aby společně se všemi 

zúčastněnými stranami vypracovala nástroje k monitorování výsledků v oblasti zdraví, 

k měření přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči a pro podporu transparentnosti nákladů 

na lékařský výzkum s cílem snižovat sociální rozdíly a nerovnosti v oblasti zdraví 

v jednotlivých členských státech i mezi nimi; vyzývá Komisi, aby v doporučeních pro 

jednotlivé země zohlednila dlouhodobé dopady v oblasti zdraví a fiskální dopady opatření 

zaměřených na programy prevence; 

15. zdůrazňuje, že komplexnější hodnocení zdravotnických systémů v rámci evropského 

semestru, které by se neomezovalo pouze na fiskální rozměr, ale které by se zabývalo také 

jejich přístupností, účinností a kvalitou, by poskytlo přesnější představu o výkonnosti 

zdravotnických systémů a posílilo by užitečnost evropského semestru v oblasti zdraví; 

zdůrazňuje, že politiky prevence přenosných i nepřenosných nemocí mají nezastupitelný 

význam v úsilí o snížení nákladů na vnitrostátní zdravotní péči; vyzývá Komisi, aby 

využila evropského semestru a vyzdvihla důležitost prevence pro zvýšení efektivnosti 

vnitrostátní zdravotní péče; 

16. zdůrazňuje, že zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči přispívá k sociální soudržnosti, 

sociální spravedlnosti a boji proti sociálnímu vyloučení a rovněž k udržitelnému rozvoji, 

neboť zvyšuje mezigenerační solidaritu a může korigovat negativní externí faktory 

působící na zdraví obyvatelstva; 

17. zdůrazňuje význam udržitelnosti odvětví zdravotnictví, jež hraje v rámci hospodářství 

jako celku významnou roli, neboť představuje 8 % všech evropských pracovních míst a 

10 % HDP v EU, a schopnosti zajistit všem občanům rovný přístup k zdravotnickým 

službám, jelikož zdraví je zásadním prvkem stability, udržitelnosti a dalšího rozvoje 

členských států a jejich hospodářství; 

18. vyzývá členské státy a Komisi, aby se v tomto období hospodářské krize vyvarovaly 

nejškodlivějších opatření, jako jsou krátkodobé úspory, jež ve střednědobém a 

dlouhodobém horizontu povedou k vysokým nákladům, a aby se místo toho zaměřily na 

další rozvoj vysoce kvalitních a účinných systémů zdravotní péče. 
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