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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε ένα 
νέο μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλαίσιο που θα διέπεται από τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη ώστε να επιτύχουν 
περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς· επαναλαμβάνει 
τη σημασία της παρακολούθησης της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων προκειμένου να διασφαλιστεί σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των 
βασικών αρχών του, και ειδικότερα του δικαιώματος πρόσβασης σε ποιοτική 
προληπτική υγειονομική περίθαλψη που θα είναι οικονομικά προσιτή σε όλους·

2. τονίζει ότι η κοινωνική, η κλιματική και η περιβαλλοντική πολιτική θα πρέπει να 
διαδραματίζουν πλήρη ρόλο στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, πέρα από τις 
οικονομικές διαστάσεις του· ζητεί τη συμπερίληψη δεικτών προσανατολισμένων στη 
μέτρηση της βιωσιμότητας και της ευημερίας·

3. τονίζει ότι χρειάζεται συνεχής αποσύνδεση της χρήσης της ενέργειας και των πόρων 
από την οικονομική ανάπτυξη ώστε να επιτευχθούν οι ενεργειακοί και κλιματικοί 
στόχοι της ΕΕ για το 2030, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού·

4. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο τον στόχο της επίτευξης 
μιας οικονομίας ουδέτερης ως προς το κλίμα· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
επιτύχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 μέσω μιας 
κοινωνικά δίκαιης μετάβασης με τρόπο οικονομικά αποδοτικό·

5. επισημαίνει ότι η απαλλαγή της οικονομίας της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές θα 
δώσει ώθηση σε σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις· υπενθυμίζει ότι σήμερα το 2 % 
περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ επενδύεται στο ενεργειακό της σύστημα και τις σχετικές 
υποδομές· σημειώνει ότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αυξηθεί κατά 2,8 % 
προκειμένου να επιτευχθεί μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 
πράγμα που απαιτεί σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις σε σύγκριση με την αρχική 
κατάσταση·

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι χρηματοδοτικές δεσμεύσεις της ΕΕ με 
τους στόχους του Παρισιού για το κλίμα, μεταξύ των οποίων η αξιολόγηση για το αν οι 
επενδύσεις υποστηρίζουν ή είναι συμβατές με τους στόχους για το κλίμα, με την 
κλιμάκωση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την 
ενσωμάτωση της υποβολής εκθέσεων για το κλίμα στις χρηματοδοτικές ροές·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο των κλιματικών και 
ενεργειακών στόχων που έχουν θέσει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του κανονισμού για 
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τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και τη δράση για το κλίμα1·

8. τονίζει ότι ο οικολογικός προσανατολισμός της οικονομίας και η επένδυση σε 
αποτελεσματικότερα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα ενισχύσει την ικανότητα 
της Ευρώπης να βελτιώσει την ευημερία των πολιτών της· σημειώνει ότι θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι βραχυπρόθεσμες δημοσιονομικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και να συνυπολογίζονται οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές, 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους·

9. θεωρεί σημαντική τη χρήση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την επιτάχυνση της 
μετάβασης προς την κατεύθυνση μιας αποδοτικής ως προς τους πόρους, κυκλικής 
οικονομίας μηδενικών εκπομπών που θα είναι ενεργειακά αποδοτική και θα βασίζεται 
στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· επαναλαμβάνει τη 
σημασία της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα και 
στις περιφέρειες με υψηλή ένταση άνθρακα, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια 
δίκαιη ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές τεχνολογίες και λύσεις ενεργειακής απόδοσης, 
με παράλληλη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας·

10. θεωρεί το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο εργαλείο καίριας σημασίας χωρίς το οποίο οι στόχοι 
βιοποικιλότητας της ΕΕ και τα συναφή κοινωνικοοικονομικά οφέλη δεν θα 
επιτευχθούν·

11. χαιρετίζει την προτεινόμενη κατανομή της χρηματοδότησης της ΕΕ κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού για την υποστήριξη των κρατών μελών κατά την εφαρμογή 
των συστάσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όμως τονίζει ότι η σύνδεση 
αυτή δεν θα πρέπει να λάβει τη μορφή όρου· ζητεί την υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης 
προοπτικής όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου των 
μεταρρυθμίσεων·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου αναγνωρίζεται ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή 
στην ικανότητα προσαρμογής του εργατικού δυναμικού, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες που συμβαδίζουν με την τεχνολογική πρόοδο· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να υιοθετηθεί μια δίκαιη προσέγγιση μετάβασης, 
η οποία θα διασφαλίζει την ένταξη και τη συμμετοχή όλων όσων επηρεάζονται, και θα 
υποστηρίζει το εργατικό δυναμικό και τη δημιουργία  αξιοπρεπών και ποιοτικών 
θέσεων εργασίας·

13. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης η 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μετατόπισε το κέντρο βάρος από την 
εξοικονόμηση δαπανών στις επιδόσεις του συστήματος υγείας, αναγνωρίζοντας τη 
σημασία των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας και της πρόσβασης σε ποιοτική 
υγειονομική περίθαλψη που θα είναι οικονομικά προσιτή σε όλους· ζητεί την ανάπτυξη 
κοινών δεικτών και μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη κοινών δεικτών και μεθοδολογιών 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και τη δράση για το κλίμα (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).
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προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των επιδόσεων των εθνικών 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων και 
των κενών όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη·

14. τονίζει ότι οι αποτελεσματικές επενδύσεις στον τομέα της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για την υγεία και την πρόληψη των ασθενειών, είναι 
απαραίτητες για την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης· υπογραμμίζει τη σημασία της βιωσιμότητας του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης·

15. υπογραμμίζει τη σημασία του διαρθρωμένου και συστηματικού διαλόγου με την 
κοινωνία των πολιτών σε εθνικό επίπεδο με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερος  
ενστερνισμός· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συγκεντρώσει προτάσεις από ένα 
ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και να ενισχύσει τη δημόσια προβολή των συστάσεων 
ανά χώρα, καθώς και των ανά χώρα εκθέσεων, μεταξύ άλλων διεξάγοντας 
περισσότερες συζητήσεις σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο·

16. καλεί την Επιτροπή να προσδώσει εδαφική διάσταση στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τόσο σε 
επίπεδο ανάλυσης όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο· θεωρεί, επιπλέον, ότι, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των διαρθρωτικών 
πολιτικών, πρέπει να συμμετέχουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στην κατάρτιση
και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με αυτές τις πολιτικές, μέσω μιας διαδικασίας μικτού 
σχεδιασμού εκ των άνω προς τα κάτω και αντιστρόφως·

17. ζητεί διαρθρωμένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και αυξημένη συμμετοχή των 
υπουργών Περιβάλλοντος στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε επίπεδο 
Συμβουλίου·

18. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως εκείνες που σχετίζονται με 
την κλιματική αλλαγή και τη μη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων·

19. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή κοινή ικανότητα αντιμετώπισης 
καταστροφών όπως η ξηρασία σε χώρες της νότιας Ευρώπης, οι καταστροφικές 
πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές και οι σεισμοί· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η 
μεγαλύτερη συνεργασία όσον αφορά τον εκ των προτέρων προγραμματισμό των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση καταστροφών, μεταξύ άλλων, με την 
καταγραφή των πόρων των κρατών μελών, την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης 
και τη βελτίωση του σχεδιασμού της διαχείρισης κινδύνων.
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