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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer Kommissionen til at tilpasse processen med det europæiske semester til en ny 
langsigtet strategisk ramme, der er styret af målene for bæredygtig udvikling (SDG), for 
at støtte medlemsstaterne i at opnå en miljømæssigt bæredygtig og socialt inklusiv 
vækst; gentager, at det er vigtigt at overvåge gennemførelsen af den europæiske søjle 
for sociale rettigheder for at sikre betydelige fremskridt i gennemførelsen af dens 
centrale principper, navnlig retten til adgang til forebyggende sundhedspleje af høj 
kvalitet, som alle har råd til;

2. understreger, at ud over de økonomiske dimensioner bør socialpolitik, klima- og 
miljøpolitik spille en vigtig rolle i processen med det europæiske semester; opfordrer til, 
at indikatorer, der er rettet mod måling af bæredygtighed og trivsel, medtages;

3. understreger, at der er behov for fortsat afkobling af energiforbrug og 
ressourceanvendelse fra økonomisk vækst for at opfylde EU's klima- og energimål for 
2030 i overensstemmelse med de tilsagn, der blev givet i Parisaftalen;

4. opfordrer Kommissionen til i det europæiske semester at medtage målet om at opnå en 
klimaneutral økonomi; minder om EU's forpligtelse til at bringe nettoemissionen af 
drivhusgasser i EU ned på nul senest i 2050 gennem en socialt retfærdig overgang på en 
omkostningseffektiv måde;

5. fremhæver, at dekarboniseringen af EU's økonomi vil stimulere betydelige yderligere 
investeringer; minder om, at omkring 2 % af EU's BNP i dag investeres i dets 
energisystem og tilhørende infrastruktur; bemærker, at dette vil skulle stige til 2,8 % for 
at opnå en økonomi med nulemission af drivhusgasser, hvilket kræver betydelige 
yderligere investeringer i forhold til basislinjen;

6. minder om behovet for at tilpasse EU's finansieringsforpligtelser med Parisaftalens 
klimamål, herunder at vurdere, hvorvidt investeringer støtter eller er forenelige med 
klimamålene, øge klimafinansieringen samt mainstreame klimarelateret rapportering om 
finansielle strømme;

7. understreger behovet for, at de klima- og energimål, som medlemsstaterne har fastsat i 
forordningen om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen1, integreres i det 
europæiske semester;

8. understreger, at en grønnere økonomi og investering i mere effektive sundhedssystemer 
vil styrke Europas evne til at forbedre sine borgeres trivsel; bemærker, at der skal tages 
højde for de kortsigtede finanspolitiske konsekvenser af strukturreformer og deres 
langsigtede miljømæssige, økonomiske og sociale virkninger;

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1).
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9. mener, at det er vigtigt at udnytte det europæiske semester til at fremskynde overgangen 
til en ressourceeffektiv, cirkulær, kulstofneutral, energieffektiv økonomi baseret på 
vedvarende energi, der bidrager til bæredygtig udvikling og opfyldelsen af målene for 
bæredygtig udvikling; gentager betydningen af EU's finansielle støtte til kul- og 
kulstofintensive regioner for at muliggøre en retfærdig energiovergang til rene 
teknologier og energieffektive løsninger, samtidig med at der skabes bæredygtige job;

10. mener, at det europæiske semester er et redskab af væsentlig betydning, uden hvilket 
EU's biodiversitetsmål og de tilhørende socioøkonomiske fordele ikke kan opnås;

11. glæder sig over den foreslåede tildeling af EU-midler i den næste 
programmeringsperiode med henblik på at støtte medlemsstaterne i gennemførelsen af 
henstillinger og strukturreformer, men understreger, at denne sammenkædning ikke bør 
tage form af en konditionalitet; opfordrer til vedtagelse af et langsigtet perspektiv i 
overvågningen og vurderingen af reformfremskridt;

12. glæder sig over anerkendelsen i det europæiske semester af, at medlemsstaterne bør 
være særligt opmærksomme på arbejdsstyrkens tilpasningsevne for at sikre, at den har 
de rette færdigheder til at være fuldt på højde med de teknologiske fremskridt; 
understreger i den forbindelse behovet for at vedtage en retfærdig overgangsstrategi, der 
sikrer inddragelse og deltagelse af alle berørte personer og støtter arbejdsstyrken og 
skabelse af anstændigt arbejde og kvalitetsjob;

13. glæder sig over, at processen med det europæiske semester for så vidt angår 
sundhedspleje skiftede fokus fra besparelser til resultater inden for sundhedssystemet, 
idet betydningen af resultater på sundhedsområdet og adgang til sundhedspleje af høj 
kvalitet, som alle har råd til, anerkendes; opfordrer til udvikling af fælles indikatorer og 
metoder til at vurdere sundhedssystemernes resultater med henblik på at mindske 
uligheder på sundhedsområdet; støtter bestræbelserne på at udvikle fælles indikatorer og 
metoder, der gør det muligt at vurdere de nationale sundhedssystemers resultater, 
herunder uligheder og mangler i adgangen til sundhedspleje;

14. understreger, at effektive investeringer i sundhedspleje, herunder sundhedsforskning og 
forebyggelse af sygdomme, er afgørende for at give borgerne lige adgang til 
sundhedspleje af høj kvalitet; understreger betydningen af sundhedssektorens 
bæredygtighed;

15. understreger betydningen af en struktureret og systematisk dialog med civilsamfundet 
på nationalt plan med henblik på at øge medejerskabet; mener, at Kommissionen bør 
indhente oplysninger fra et bredt udsnit af interessenter og skabe mere omtale af de 
landespecifikke henstillinger og landerapporterne, herunder gennem flere drøftelser på 
højere politisk niveau;

16. opfordrer Kommissionen til at give det europæiske semester en territorial dimension på 
både analytisk og operationelt plan; mener endvidere, at de regionale og lokale 
myndigheder for at sikre en effektiv forvaltning af strukturpolitikkerne skal inddrages i 
udarbejdelsen og vedtagelsen af beslutninger om disse politikker gennem en blandet 
top-down-planlægningsproces og vice versa;

17. opfordrer til en struktureret inddragelse af civilsamfundet og miljøorganisationer i 
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processen med det europæiske semester og til en større inddragelse af miljøministrene i 
processen med det europæiske semester i Rådet;

18. opfordrer til større sammenhæng med andre EU-politikker som f.eks. klimaændringer 
og ikkebæredygtig udnyttelse af naturressourcerne;

19. understreger behovet for at styrke den fælles europæiske reaktionskapacitet til 
katastrofer som f.eks. tørke i de sydeuropæiske lande, katastrofale oversvømmelser, 
skovbrande og jordskælv; understreger behovet for at tilskynde til større samarbejde om 
avanceret planlægning af europæiske katastrofeberedskabsoperationer ved, blandt andre 
foranstaltninger, at kortlægge medlemsstaternes ressourcer, udarbejde beredskabsplaner 
og forbedre planlægningen af risikostyring.
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