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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Hospodářský 
a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto 
návrhy:

1. vyzývá Komisi, aby proces evropského semestru přizpůsobila novému dlouhodobému 
strategickému rámci, který by byl v souladu s cíli udržitelného rozvoje, a podpořila tak 
členské státy při dosahování environmentálně udržitelného růstu podporujícího sociální 
začlenění; připomíná, že je důležité monitorovat provádění evropského pilíře sociálních 
práv s cílem zajistit výrazný pokrok při uplatňování jeho hlavních zásad, zejména práva 
na přístup k vysoce kvalitní preventivní zdravotní péči, která je dostupná pro všechny;

2. zdůrazňuje, že sociální politika a politika v oblasti životního prostředí a boje proti 
změně klimatu by měla kromě svého hospodářského rozměru hrát v procesu evropského 
semestru významnou úlohu; vyzývá, aby do něj byly začleněny ukazatele, které se 
zabývají měřením udržitelnosti a kvality života;

3. zdůrazňuje, že v zájmu dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 v 
souladu se závazky přijatými v rámci Pařížské dohody je nutné i nadále oddělovat 
využívání energie a zdrojů od hospodářského růstu;

4. vyzývá Komisi, aby do evropského semestru začlenila cíl, kterým je dosažení 
klimaticky neutrálního hospodářství; znovu připomíná závazek EU, totiž dosáhnout na 
základě sociálně spravedlivé transformace nákladově efektivním způsobem do roku 
2050 nulových čistých emisí skleníkových plynů;

5. poukazuje na to, že dekarbonizace hospodářství EU povede ke stimulaci významných 
dalších investic; připomíná, že v současné době se do energetického systému a 
související infrastruktury investují přibližně 2 % HDP Evropské unie; podotýká, že aby 
bylo možné dosáhnout hospodářství s nulovými emisemi skleníkových plynů, bude 
nutné zajistit jejich 2,8% navýšení, což si vyžádá ve srovnání s výchozím stavem 
významné další investice;

6. připomíná, že je nutné zajistit soulad finančních závazků EU s klimatickými cíli 
Pařížské dohody, mj. vyhodnotit, zda investice vedou k dosažení klimatických cílů a 
jsou s nimi v souladu, zajistit navýšení finančních prostředků vyčleněných na boj proti 
změně klimatu a zefektivnit podávání zpráv o finančních tocích z hlediska klimatu;

7. poukazuje na to, že do evropského semestru je nutné začlenit klimatické a energetické 
cíle, které si členské státy stanovily v rámci nařízení o správě energetické unie a 
opatření v oblasti klimatu1;

8. zdůrazňuje, že ekologizace hospodářství a investice do účinnějších systémů zdravotní 
péče posílí schopnost EU zlepšit dobré životní podmínky svých občanů; konstatuje, že 
spolu s krátkodobými fiskálními dopady strukturálních reforem by měly být vzaty v 

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a 
opatření v oblasti klimatu (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).
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potaz i jejich dlouhodobé environmentální, ekonomické a sociální důsledky;

9. domnívá se, že je zapotřebí využívat evropský semestr k urychlení přechodu na oběhové 
a energeticky účinné hospodářství s nulovými emisemi, které by účinně využívalo 
zdroje, zakládalo se na obnovitelných zdrojích energie a přispívalo k udržitelnému 
rozvoji a dosažení udržitelných cílů tisíciletí; znovu poukazuje na význam finanční 
podpory, kterou EU poskytuje regionům s vysokou spotřebou uhlí a vysokými emisemi 
CO2, aby bylo možné zajistit spravedlivý přechod na čisté technologie a energeticky 
účinná řešení a zároveň vytvářet udržitelná pracovní místa;

10. domnívá se, že evropský semestr je významným nástrojem, bez něhož nebude možné 
dosáhnout cílů EU v oblasti biologické rozmanitosti a příslušných socioekonomických 
výhod;

11. vítá navrhované přidělení finančních prostředků EU v nadcházejícím programovém 
období na podporu členských států při provádění doporučení a strukturálních reforem, 
zdůrazňuje však, že toto propojení by nemělo mít formu podmíněnosti; vyzývá k přijetí 
dlouhodobé perspektivy při monitorování a posuzování pokroku reforem;

12. vítá, že se v rámci evropského semestru uznává, že by se měly členské státy zaměřit 
především na schopnost pracovních sil přizpůsobit se novým podmínkám, tak aby bylo 
zajištěno, že budou mít správné dovednosti, které by odpovídaly technickému pokroku; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné přijmout přístup, který by se zakládal na 
spravedlivé transformaci, aby se zajistilo zapojení a účast osob, kterých se to týká, 
podpora pracovníků a vytváření důstojných a kvalitních pracovních míst;

13. vítá skutečnost, že v oblasti zdravotní péče se zaměření procesu evropského semestru 
přesunulo z úspor nákladů na výkonnost systémů zdravotní péče, přičemž uznává 
význam výsledků v oblasti zdraví a přístupu všech občanů k cenově dostupné a kvalitní 
zdravotní péči; vyzývá k vypracování společných ukazatelů a metodik pro posouzení 
výkonnosti systémů zdravotní péče s cílem snížit nerovnosti v oblasti zdraví; podporuje 
snahy o vypracování společných ukazatelů a metodiky, které by umožnily hodnocení 
výkonnosti zdravotnických systémů členských států, včetně nerovností a rozdílů v 
přístupu ke zdravotní péči;

14. zdůrazňuje, že aby byl občanům zajištěn rovný přístup ke kvalitním zdravotnickým 
službám, je naprosto nezbytné zajistit účinné investice do zdravotnictví, mj. do 
lékařského výzkumu a prevence nemocí; poukazuje na význam udržitelnosti v oblasti 
zdravotnictví;

15. zdůrazňuje význam strukturovaného a systematického dialogu s občanskou společností 
na vnitrostátní úrovni s cílem zvýšit vlastní odpovědnost; domnívá se, že Komise by 
měla shromažďovat informace od širokého spektra zúčastněných stran a zajistit větší 
publicitu doporučení pro jednotlivé země a zpráv o jednotlivých zemích, mimo jiné 
prostřednictvím širších diskuzí na vyšší politické úrovni;

16. vyzývá Komisi, aby v rámci evropského semestru zajistila jak na analytické, tak i na 
operativní úrovni větší územní dimenzi; domnívá se navíc, že aby bylo možné zajistit 
účinnou správu strukturální politiky, je nutné, aby se do vypracovávání a přijímání 
rozhodnutí týkajících se této politiky zapojily i regionální a místní orgány, a to na 
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základě smíšeného plánování shora dolů a naopak;

17. vyzývá ke strukturovanému zapojení občanské společnosti a organizací působících v 
oblasti životního prostředí do procesu evropského semestru a k většímu zapojení 
ministrů životního prostředí do procesu evropského semestru na úrovni Rady;

18. vyzývá k zajištění většího propojení s jinými oblastmi politiky EU, jako jsou oblasti 
týkající se změny klimatu a neudržitelného využívání přírodních zdrojů;

19. zdůrazňuje, že je nutné rozšířit evropskou schopnost reakce na katastrofy, jako je sucho 
v jihoevropských zemích, katastrofální záplavy, lesní požáry a zemětřesení; zdůrazňuje, 
že je nezbytné podporovat větší spolupráci při pokročilém plánování evropských 
operací v rámci reakce na katastrofy, mj. na základě inventarizace aktiv členských států, 
vytvoření pohotovostních plánů a lepšího plánování řízení rizik.
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