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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. brengt in herinnering dat het proces van het Europees Semester is ingevoerd om de 

Europa 2020-doelstellingen voor slimme, duurzame en inclusieve groei te verwezenlijken; 

dringt er in dit verband bij de Commissie op aan om de herziene Europa 2020-strategie 

krachtiger in het Europees Semester te integreren en de doelstellingen op het gebied van 

milieu en volksgezondheid een centrale plaats in het proces te geven, gezien de 

aanzienlijke mogelijkheden voor groei, investeringen en het creëren van werkgelegenheid 

op deze terreinen en hun bijdrage aan de bredere doelstellingen van de strategie, namelijk 

zorgen voor een terugkeer naar hogere groeipercentages in de lidstaten en verdere stappen 

in de richting van de ontwikkeling van duurzame samenlevingen; 

2. onderstreept dat het vergroenen van de economie en investeringen in efficiëntere 

gezondheidszorgstelsels zullen bijdragen tot herstel van het concurrentievermogen van de 

Europese economie, de energievoorzieningszekerheid zullen vergroten, de gezondheid en 

het welzijn van de Europese burgers zullen verbeteren en kwaliteitsbanen zullen creëren; 

wijst er in dit verband op dat rekening moet worden gehouden met zowel de 

kortetermijngevolgen voor de overheidsfinanciën, als de milieu-, economische en sociale 

effecten op de lange termijn van structurele hervormingen, alsook met de doelstelling van 

efficiëntere coördinatie tussen verschillende beleidsterreinen; roept met het oog hierop op 

tot een grotere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld; brengt in herinnering 

dat gezondheidsuitgaven een investering vormen in gezondere, veiligere, productievere en 

meer concurrerende samenlevingen; 

3. stelt vast dat diverse projecten waaraan financiering met middelen van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen zal worden toegekend, gericht zijn op infrastructuur 

en innovatie in de sectoren milieu en gezondheid; onderstreept dat het belangrijk is het 

volledige potentieel van het investeringsplan te benutten, teneinde de structurele 

hervormingen te helpen doorvoeren die nodig zijn om onze economie groen, duurzaam en 

hulpbronnenefficiënt te maken, hetgeen banen en groei moet opleveren; verzoekt de 

Commissie de voortgang bij de investeringen van het Europees Fonds voor strategische 

investeringen nauwlettend te volgen, teneinde de beleidsdoelstellingen te realiseren met 

betrekking tot het opnieuw aanzwengelen van investeringen, de modernisering van de 

economie, en de bevordering van economische en sociale convergentie in de gehele EU; 

4. onderstreept dat het Europees Semester een van de instrumenten is voor het mainstreamen 

en integreren van milieuoverwegingen in andere relevante beleidsterreinen, in 

overeenstemming met de aanpak zoals bedoeld in artikel 11 VWEU; herhaalt derhalve dat 

de milieudimensie, net als de economische en de sociale dimensie, een volwaardige rol in 

het proces van het Europees Semester moet spelen, teneinde ervoor te zorgen dat de 

lidstaten weer hogere groeipercentages bereiken en zich tegelijkertijd blijven ontwikkelen 

in de richting van duurzame samenlevingen; 

5. beklemtoont dat de ministers van Milieu en van Volksgezondheid van de EU op het 

niveau van de Raad nauwer bij het proces van het Europees Semester betrokken moeten 
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worden; 

6. wijst erop dat de lidstaten actie moeten ondernemen om de werkgelegenheid te stimuleren 

door het potentieel van de groene economie te benutten; verzoekt de Commissie het 

Europees Semester te gebruiken om investeringen in onderwijs en opleidingen met 

betrekking tot groene banen te stimuleren en bij te dragen tot de inspanningen om groene 

werkgelegenheid te scheppen en milieuvoetafdrukken te beperken, om zo de overgang 

naar een daadwerkelijk duurzame economie te bevorderen; 

7. benadrukt dat het, om de hervorming van de afvalwetgeving en het actieplan voor een 

circulaire economie ertoe te laten bijdragen de Europese economie om te zetten naar een 

circulair model, noodzakelijk is om de desbetreffende aanbevelingen op te nemen in het 

proces van het Europees Semester teneinde het concurrentievermogen te vergroten, banen 

te scheppen en duurzame groei te genereren; beveelt aan de beginselen van de circulaire 

economie op te nemen in de landenspecifieke aanbevelingen; 

8. vindt het belangrijk dat de overgang naar een nieuw economisch model op basis van een 

circulaire economie en geïnspireerd op de universeel toepasselijke doelstellingen voor 

duurzame ontwikkeling op passende wijze tot uitdrukking komt in de prioriteiten van de 

jaarlijkse groeianalyse en de landenspecifieke aanbevelingen; 

9. benadrukt nogmaals het belang van een fiscaal kader waarin de ontwikkeling van 

duurzaam beleid wordt beloond en dat uitgaat van het beginsel 'de vervuiler betaalt', zodat 

de juiste signalen worden afgegeven voor investeringen in hulpbronnenefficiëntie, de 

modernisering van productieprocessen en de vervaardiging van beter recycleerbare en 

duurzame producten; pleit andermaal voor de geleidelijke afschaffing van subsidies die 

schadelijk zijn voor het milieu en voor een verschuiving van de belasting op arbeid naar 

een belasting op milieuvervuiling; 

10. benadrukt dat vermindering van de afhankelijkheid van externe hulpbronnen en energie en 

een overstap van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energie van cruciaal belang zijn 

om groei op lange termijn mogelijk te maken en bij zullen dragen tot versterking van het 

concurrentievermogen van de EU; wijst met klem op de economische voordelen van 

grotere inspanningen op dit vlak; onderstreept dat obstakels voor de interne energiemarkt 

moeten worden weggenomen door diversifiëring van de externe energievoorziening, 

modernisering van de energie-infrastructuur van de EU, investeringen in meer energie-

interconnecties en hernieuwbare energiebronnen, en door de interne energiemarkt van de 

EU te voltooien, als prioriteiten van de EU-strategie voor de energie-unie; is van oordeel 

dat het Europees Semester eveneens verslaglegging over hernieuwbare energie, energie-

efficiëntie en interconnectiviteit moet omvatten aan de hand van bindende, in de EU-

wetgeving vastgelegde doelstellingen; 

11. dringt er bij de Commissie op aan het Europees Semester te gebruiken als instrument om 

de EU-verplichtingen te vervullen die voortvloeien uit de 2030 Agenda voor duurzame 

ontwikkeling, en in het proces met name beleidslijnen en doeltreffende maatregelen op te 

nemen op het gebied van klimaatverandering, duurzame productie en consumptie, 

voedselveiligheid, voeding en biodiversiteit; 

12. onderstreept dat de tussentijdse toetsing van de Europa 2020-strategie en het Europees 

Semester nauw moet aansluiten bij de nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling; 
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herhaalt dat het belangrijk is bij de planning in de EU verder te kijken dan 2020 daar waar 

het gaat om de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, door 

een geïntegreerde strategie voor een duurzaam Europa in een geglobaliseerde wereld tot 

ten minste 2030 vast te stellen; 

13. is ingenomen met de hernieuwde aandacht van de Commissie voor het bevorderen van 

opwaartse economische en sociale convergentie door middel van de geleidelijke 

introductie van benchmarks en onderlinge vergelijkingen die beleids- en thematische 

gebieden overschrijden, en is van oordeel dat dit ertoe kan bijdragen dat de Europese 

economie beter bestand is tegen toekomstige crises; spoort de Commissie aan in het 

proces van het Europees Semester beter gebruik te maken van sociale, milieu-, en 

gezondheidsindicatoren om de convergentie in de hele EU te beoordelen; dringt derhalve 

aan op significante investeringen in onderzoek naar en innovatie op het vlak van 

milieugezondheid; 

14. acht het belangrijk om in het kader van het Europees Semester de functionering en 

duurzaamheid van gezondheidszorgstelsels te evalueren en is er voorstander van een op de 

resultaten daarvan gebaseerde benadering te volgen en nadruk te leggen op 

ziektepreventie en gezondheidsbevordering; dringt er bij de Commissie op aan 

instrumenten te ontwikkelen om, in samenwerking met alle belanghebbenden, 

gezondheidsresultaten te monitoren, de toegang tot kwalitatief hoogstaande 

gezondheidszorg te meten en transparantie van de kosten van medisch onderzoek te 

bevorderen, teneinde de sociale divergentie en ongelijkheid binnen en tussen de lidstaten 

op het gebied van gezondheidszorg te verminderen; dringt er bij de Commissie op aan om 

in de landenspecifieke aanbevelingen rekening te houden met de langetermijngevolgen op 

het gebied van gezondheid en overheidsfinanciën van maatregelen die zijn gericht op 

preventieprogramma´s; 

15. onderstreept dat een meer alomvattende beoordeling van de gezondheidsstelsels binnen 

het proces van het Europees Semester, waarbij niet alleen naar de financiële kant wordt 

gekeken, maar ook naar toegankelijkheid, doeltreffendheid en kwaliteit, een nauwkeuriger 

beeld van de prestaties van de stelsels in kwestie zou opleveren en het nut van het 

Europees Semester op het gebied van gezondheid zou vergroten; onderstreept dat 

preventiebeleid voor zowel overdraagbare, als niet-overdraagbare ziektes cruciaal is voor 

het reduceren van de kosten van de nationale gezondheidszorgstelsels; verzoekt de 

Commissie het Europees Semester te gebruiken om de rol van preventie te bevorderen bij 

het efficiënter maken van de nationale gezondheidszorgstelsels; 

16. benadrukt dat gelijke toegang tot de gezondheidszorg bijdraagt tot sociale cohesie, sociale 

gerechtigheid en terugdringing van maatschappelijke uitsluiting, terwijl zij eveneens 

bijdraagt tot duurzame ontwikkeling aangezien zij de solidariteit tussen generaties 

versterkt en negatieve effecten op de volksgezondheid ten gevolge van externe factoren 

kan corrigeren; 

17. benadrukt het belang van duurzaamheid in de zorgsector, die met 8 % van de Europese 

beroepsbevolking en 10 % van het bbp in de EU een belangrijke rol in de economie als 

geheel vervult,  en wijst eveneens op het belang van gelijke toegang tot 

gezondheidsdiensten voor alle burgers, omdat gezondheid een essentiële factor vormt voor 

de stabiliteit, duurzaamheid en de verdere ontwikkeling van de lidstaten en hun economie; 
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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 verdere ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige en efficiënte zorgstelsels; 
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