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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 

prijme, tieto návrhy: 

1. opakovane zdôrazňuje, že proces európskeho semestra bol zavedený s cieľom pomôcť pri 

dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti inteligentného, udržateľného a 

inkluzívneho rastu; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby revidovanú stratégiu Európa 

2020 pevnejšie integrovala do európskeho semestra a aby začlenila ciele Únie v oblasti 

životného prostredia a verejného zdravia do tohto procesu, pričom uzná významné 

vyhliadky na rast, investície a tvorbu pracovných miest v týchto oblastiach, ako aj ich 

prínos k širším cieľom stratégie, a najmä zabezpečí, aby sa členské štáty vrátili k vyšším 

úrovniam rastu a pokračovali na ceste k rozvoju udržateľných spoločností; 

2. zdôrazňuje, že ekologizácia hospodárstva a investovanie do efektívnejších systémov 

zdravotnej starostlivosti prispejú k obnove konkurencieschopnosti Európy, zvýšeniu 

bezpečnosti dodávok energie, zlepšeniu zdravia a blahobytu európskych občanov a 

vytváraniu kvalitných pracovných miest; v tejto súvislosti poznamenáva, že krátkodobé 

fiškálne vplyvy štrukturálnych reforiem by sa mali zohľadniť spolu s ich dlhodobými 

environmentálnymi, hospodárskymi a sociálnymi účinkami, a to aj s cieľom dosiahnuť 

efektívnejšiu koordináciu naprieč politikami, a na tento účel vyzýva na väčšie zapojenie 

občianskej spoločnosti; pripomína, že výdavky na zdravie sú investíciou do zdravších, 

bezpečnejších, produktívnejších a konkurencieschopných spoločností; 

3. poznamenáva, že viaceré projekty schválené na financovanie z Európskeho fondu pre 

strategické investície sú zamerané na infraštruktúru a inováciu v odvetví životného 

prostredia a zdravotníctva; zdôrazňuje význam mobilizácie celého potenciálu investičného 

plánu s cieľom pomôcť realizovať štrukturálne reformy potrebné na transformovanie 

nášho hospodárstva na ekologické a udržateľné hospodárstvo efektívne využívajúce 

zdroje, ktoré je zamerané na opätovné naštartovanie rastu a zamestnanosti; žiada Komisiu, 

aby pozorne monitorovala pokrok vo využívaní Európskeho fondu pre strategické 

investície v záujme dosiahnutia politických cieľov obnovenia investícií, modernizácie 

hospodárstva a posilnenia hospodárskej a sociálnej konvergencie v rámci celej EÚ; 

4. zdôrazňuje, že európsky semester je jedným z prostriedkov, ako zahrnúť a integrovať 

environmentálne aspekty do ostatných relevantných politík v súlade s prístupom 

vymedzeným v článku 11 ZFEÚ; preto znova zdôrazňuje, že environmentálny rozmer by 

mal v procese európskeho semestra zohrávať spolu s hospodárskym a sociálnym 

rozmerom plnohodnotnú úlohu, aby sa zabezpečilo, že členské štáty sa vrátia k vyšším 

úrovniam rastu a súčasne budú napredovať na ceste rozvoja udržateľných spoločností; 

5. zdôrazňuje potrebu výraznejšie zapojiť ministrov životného prostredia a zdravotníctva 

štátov EÚ do procesu európskeho semestra na úrovni Rady; 

6. zdôrazňuje, že je potrebné podniknúť kroky s cieľom podporiť zamestnanosť využitím 

potenciálu ekologického hospodárstva; vyzýva Komisiu, aby využila európsky semester 

na podporu investícií do vzdelávania a odbornej prípravy na ekologické pracovné miesta, 

ako aj snáh o podporu ekologických pracovných miest a obmedzenie ekologických stôp, 
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čím sa uľahčí prechod k skutočne udržateľnému hospodárstvu; 

7. zdôrazňuje, že ak má reforma právnych predpisov v oblasti odpadu a akčný plán 

obehového hospodárstva urýchliť prechod európskeho hospodárstva na obehový model, je 

nevyhnutné začleniť odporúčania týkajúce sa tejto problematiky do procesu európskeho 

semestra s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a vytvárať pracovné miesta a 

udržateľný rast; odporúča, aby sa zásady obehového hospodárstva začlenili do odporúčaní 

pre jednotlivé krajiny; 

8. domnieva sa, že je dôležité, aby sa prechod na nový hospodársky model založený na 

obehovom hospodárstve a inšpirovaný všeobecne uplatniteľnými cieľmi udržateľného 

rozvoja náležite odrazil v prioritách ročného prieskumu rastu a odporúčaniach pre 

jednotlivé krajiny; 

9. znova zdôrazňuje, že je potrebný fiškálny rámec, ktorý odmeňuje rozvoj udržateľných 

politík a je v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“, čím poskytuje správne signály pre 

investície v oblasti efektívneho využívania zdrojov, modernizácie výrobných procesov a 

výroby ľahšie opraviteľného tovaru s dlhšou životnosťou; opätovne zdôrazňuje potrebu 

postupne zrušiť dotácie škodlivé pre životné prostredie, a to aj na fosílne palivá, 

a presunúť dane z práce na znečisťovanie životného prostredia; 

10. zdôrazňuje, že zníženie závislosti od vonkajších zdrojov a energie a prechod z fosílnych 

palív na energiu z obnoviteľných zdrojov sú kľúčom k dosiahnutiu dlhodobého rastu a 

posilnia konkurencieschopnosť EÚ; zdôrazňuje hospodárske výhody väčšej angažovanosti 

v tomto smere; zdôrazňuje potrebu odstrániť prekážky vytvorenia jednotného trhu s 

energiou prostredníctvom diverzifikácie externých dodávok energie, modernizácie 

energetickej infraštruktúry EÚ, investovania do väčších energetických prepojení a 

obnoviteľných zdrojov energie a dokončenia vnútorného trhu EÚ s energiou, čo sú 

kľúčové priority stratégie energetickej únie EÚ; domnieva sa, že európsky semester by 

mal zahŕňať aj podávanie správ o energii z obnoviteľných zdrojov, energetickej 

efektívnosti a prepojenosti na základe cieľov stanovených na úrovni EÚ; 

11. vyzýva Komisiu, aby európsky semester využila ako nástroj na splnenie záväzkov EÚ, 

ktoré plynú z programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, a aby do tohto procesu 

zahrnula predovšetkým politiky a účinné opatrenia v oblasti zmeny klímy, udržateľnej 

výroby a spotreby, potravinovej bezpečnosti a biodiverzity; 

12. zdôrazňuje, že preskúmanie stratégie Európa 2020 a európskeho semestra v polovici 

trvania musí byť úzko prepojené s novým programom udržateľného rozvoja; opätovne 

zdôrazňuje potrebu rozšíriť horizont plánovania EÚ na obdobie po roku 2020 s cieľom 

realizovať ciele udržateľného rozvoja zavedením integrovanej stratégie pre udržateľnú 

Európu v globalizovanom svete s časovým horizontom minimálne do roku 2030; 

13. víta obnovené zameranie Komisie na podporu vzostupnej hospodárskej a sociálnej 

konvergencie prostredníctvom postupného zavádzania referenčných hodnôt a vykonávania 

krížového skúmania v rámci politických alebo tematických oblastí a domnieva sa, že by sa 

tým mohla posilniť odolnosť európskeho hospodárstva voči budúcim krízam; naliehavo 

vyzýva Komisiu, aby v procese európskeho semestra lepšie využila sociálne, 

environmentálne a zdravotné ukazovatele s cieľom posúdiť konvergenciu v rámci EÚ; 

vyzýva na významné investície do výskumu, vývoja a inovácií v oblasti 
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environmentálneho zdravia; 

14. považuje za dôležité zhodnotiť v rámci európskeho semestra výkonnosť a udržateľnosť 

systémov zdravotnej starostlivosti a podporuje prechod na prístup založený na 

výsledkoch, ako aj zameranie na prevenciu chorôb a podporu zdravia; vyzýva Komisiu, 

aby spolu so všetkými zainteresovanými stranami vyvinula nástroje na monitorovanie 

výsledkov v oblasti zdravia, meranie prístupu k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a 

podporu transparentnosti nákladov v oblasti medicínskeho výskumu s cieľom znížiť 

sociálne rozdiely a nerovnosti v oblasti zdravia v rámci členských štátov a medzi nimi; 

vyzýva Komisiu, aby v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny zohľadňovala dlhodobé 

zdravotné a fiškálne vplyvy opatrení zameraných na programy prevencie; 

15. zdôrazňuje, že komplexnejšie posúdenie systémov zdravotnej starostlivosti v rámci 

európskeho semestra, ktoré nie je obmedzené výlučne na fiškálny rozmer, ale zaoberá sa 

aj prístupom k systémom zdravotnej starostlivosti, ich účinnosťou a kvalitou, by poskytlo 

presnejší obraz o výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti a posilnilo užitočnosť 

európskeho semestra v oblasti zdravia; zdôrazňuje, že politiky prevencie prenosných aj 

neprenosných ochorení sú kľúčové pre zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť v 

jednotlivých štátoch; vyzýva Komisiu, aby využila európsky semester na podporu úlohy 

prevencie v oblasti zvyšovania efektívnosti zdravotnej starostlivosti v jednotlivých 

štátoch; 

16. zdôrazňuje skutočnosť, že zabezpečenie rovnosti prístupu k zdravotnej starostlivosti 

prispieva k sociálnej súdržnosti, sociálnej spravodlivosti a boju proti sociálnemu 

vylúčeniu, ako aj k trvalo udržateľnému rozvoju, keďže zvyšuje medzigeneračnú 

solidaritu a môže korigovať nepriaznivé vonkajšie faktory ovplyvňujúce zdravie 

obyvateľstva; 

17. zdôrazňuje význam udržateľnosti sektoru zdravotníctva, ktorý zohráva významnú úlohu 

v hospodárstve ako celku, keďže zabezpečuje 8 % všetkých európskych pracovných miest 

a 10 % HDP v EÚ, ako aj schopnosti zabezpečiť rovnaký prístup k službám zdravotnej 

starostlivosti pre všetkých občanov, keďže zdravie je zásadný faktor stability, 

udržateľnosti a ďalšieho rozvoja členských štátov a ich hospodárstiev; 

18. vyzýva členské štáty aj Komisiu, aby sa v tomto období hospodárskej krízy vyhýbali 

najškodlivejším opatreniam, napríklad krátkodobým úsporám, ktoré vedú k vysokým 

nákladom v stredno- až dlhodobom horizonte, a aby sa namiesto toho sústredili na ďalší 

rozvoj vysokokvalitných a vysokoefektívnych systémov zdravotnej starostlivosti. 
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