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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval majandus- ja 
rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. palub komisjonil kohandada Euroopa poolaasta protsessi vastavalt uuele pikaajalisele 
strateegilisele raamistikule, milles juhindutakse kestliku arengu eesmärkidest, et toetada 
liikmesriike keskkonnasäästliku ja sotsiaalselt kaasava majanduskasvu saavutamisel; 
kordab, kui tähtis on jälgida Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamist, et tagada 
märkimisväärseid edusamme selle kesksete põhimõtete elluviimisel, eriti mis puudutab 
õigust kvaliteetsele ennetavale ja kõigile taskukohasele tervishoiule;

2. rõhutab, et Euroopa poolaasta protsessis peaks selle majanduslikule mõõtmele lisaks 
olema oluline osa ka sotsiaal-, kliima- ja keskkonnapoliitikal; nõuab, et võetaks 
kasutusele näitajad, millega saab mõõta jätkusuutlikkust ja heaolu;

3. rõhutab, et energia ja ressursside kasutamise jätkuv lahtisidumine majanduskasvust on 
vajalik selleks, et saavutada ELi 2030. aasta kliima- ja energiaalased eesmärgid 
kooskõlas Pariisi kokkuleppe raames võetud kohustustega;

4. palub komisjonil lisada Euroopa poolaastasse eesmärk saavutada kliimaneutraalne 
majandus; tuletab meelde ELi kohustust saavutada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside 
nullheide sotsiaalselt õiglase ülemineku abil ja kulutõhusal viisil;

5. rõhutab, et ELi majanduse CO2-heite vähendamine stimuleerib tegema 
märkimisväärseid lisainvesteeringuid; tuletab meelde, et praegu investeeritakse umbes 
2 % ELi SKPst tema energiasüsteemi ja sellega seotud taristusse; märgib, et see määr 
peaks suurenema 2,8 %-ni, et saavutada nullilähedasi kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
tekitav majandus, mis nõuab algversiooniga võrreldes märkimisväärseid 
lisainvesteeringuid;

6. tuletab meelde vajadust viia ELi rahastamiskohustused kooskõlla Pariisi 
kliimaeesmärkidega, hinnates muu hulgas seda, kas investeeringud toetavad 
kliimaeesmärke või on nendega kooskõlas, suurendades kliimamuutustega seotud 
rahastamist ning võttes finantsvoogude korral läbivalt arvesse kliimamõjude aruandlust;

7. rõhutab vajadust integreerida Euroopa poolaastasse kliima- ja energiaeesmärgid, mille 
liikmesriigid on kehtestanud energialiidu juhtimist ja kliimameetmeid käsitleva määruse 
alusel1;

8. rõhutab, et majanduse rohelisemaks muutmine ja tõhusamatesse 
tervishoiusüsteemidesse investeerimine suurendab Euroopa suutlikust parandada oma 
kodanike heaolu; märgib, et arvesse tuleks võtta struktuurireformide lühiajalist 
eelarvemõju ning nende pikaajalist mõju keskkonnale, majandusele ja ühiskonnale;

9. on seisukohal, et on oluline kasutada Euroopa poolaastat selleks, et kiirendada 
üleminekut ressursitõhusale, CO2-neutraalsele ja energiatõhusale ringmajandusele, mis 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist, ELT L 328, 21.12.2018, lk 1.
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põhineb taastuvatel energiaallikatel ning aitab kaasa kestlikule arengule ja kestliku 
arengu eesmärkide saavutamisele; kordab, kui oluline on ELi rahaline toetus söetööstus-
ja CO2-mahukatele piirkondadele, et võimaldada õiglast energiaalast üleminekut puhtale 
tehnoloogiale ja energiatõhusatele lahendustele, luues samal ajal jätkusuutlikke 
töökohti;

10. peab Euroopa poolaastat oluliseks vahendiks, ilma milleta ei ole võimalik saavutada ELi 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärke ega saada vastavat sotsiaalmajanduslikku kasu;

11. väljendab heameelt asjaolu üle, et järgmisel programmiperioodil kavatsetakse eraldada 
liikmesriikidele ELi rahalisi vahendeid selleks, et toetada neid soovituste ja 
struktuurireformide rakendamisel, kuid rõhutab, et sellest seosest ei tohiks kujuneda 
eeltingimus; nõuab, et reformide edenemise jälgimisel ja hindamisel vaadataks 
kaugemale tulevikku;

12. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa poolaasta raames tunnistatakse, et liikmesriigid 
peaksid pöörama erilist tähelepanu tööjõu kohanemisvõimele, et neil oleks tehnoloogia 
arenguga kohanemiseks vajalikud oskused; rõhutab sellega seoses vajadust võtta vastu 
õiglane lähenemisviis üleminekule, tagades kõigi mõjutatute kaasamise ja osalemise 
ning toetades töötajaskonda ja inimväärse töö ja kvaliteetsete töökohtade loomist;

13. väljendab heameelt asjaolu üle, et Euroopa poolaasta protsessis ei ole tervishoiu 
valdkonnas kogu tähelepanu pööratud enam kulude vähendamisele, vaid keskendutakse 
ka tervishoiusüsteemi toimivusele, tunnistades, kui olulised on tervishoiu tulemused 
ning kvaliteetsete ja kõigile taskukohaste tervishoiuteenuste kättesaadavus; nõuab, et 
tervishoiusüsteemi tulemuslikkuse hindamiseks töötataks välja ühtsed näitajad ja 
metoodika, mille eesmärk on vähendada tervisealast ebavõrdsust; toetab jõupingutusi 
ühiste näitajate ja metoodikate väljatöötamiseks, et võimaldada riiklike 
tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamist, sealhulgas tervishoiuteenuste 
kättesaadavuse ebavõrdsuse ja lünklikkuse hindamist;

14. rõhutab, et tõhus investeerimine tervishoidu, sealhulgas tervishoiualastesse 
teadusuuringutesse ja haiguste ennetamisse, on hädavajalik, et tagada kodanikele võrdne 
juurdepääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele; rõhutab tervishoiusektori 
jätkusuutlikkuse tähtsust;

15. rõhutab, kui oluline on pidada riiklikul tasandil kodanikuühiskonnaga struktureeritud ja 
korrapärast dialoogi, et suurendada peremehetunnet; on veendunud, et komisjon peaks 
koguma teavet paljudelt sidusrühmadelt ning tagama riigipõhiste soovituste ja 
riigiaruannete ulatuslikuma avalikustamise, sealhulgas kõrgemal poliitilisel tasandil 
toimuvate rohkemate arutelude kaudu;

16. kutsub komisjoni üles andma Euroopa poolaastale territoriaalse mõõtme nii analüütilisel 
kui ka operatiivtasandil; on lisaks seisukohal, et struktuuripoliitika tõhusa juhtimise 
tagamiseks peavad piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused olema kaasatud poliitika 
alaste otsuste ettevalmistamisse ja langetamisse, kasutades selleks kombineeritud ülalt 
alla ja alt üles kavandamisprotsessi;

17. nõuab kodanikuühiskonna ja keskkonnaorganisatsioonide struktureeritud kaasamist 
Euroopa poolaasta protsessi ning keskkonnaministrite suuremat osalust Euroopa 
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poolaasta protsessis nõukogu tasandil;

18. nõuab suuremat sidusust teiste ELi poliitikavaldkondadega, nagu need, mis on seotud 
kliimamuutustega ja loodusvarade mittesäästva kasutamisega;

19. rõhutab vajadust tugevdada Euroopa ühist suutlikkust reageerida sellistele 
loodusõnnetustele nagu põud Lõuna-Euroopa riikides, katastroofilised üleujutused, 
metsatulekahjud ja maavärinad; rõhutab vajadust ergutada tihedamat koostööd Euroopa 
katastroofidele reageerimise operatsioonide põhjalikul kavandamisel, muu hulgas 
selliste meetmete abil, nagu liikmesriikide vahendite kaardistamine, hädaolukorra 
lahendamise plaanide koostamine ja riskijuhtimise planeerimise parandamine.
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