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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. felhívja a Bizottságot, hogy igazítsa ki az európai szemeszter folyamatát egy, a 
fenntartható fejlesztési célok által vezérelt, új, hosszú távú stratégiai keretté, hogy 
ezáltal támogassa a tagállamokat a környezeti szempontból fenntartható és társadalmi 
szempontból inkluzív növekedés megvalósításában; megismétli, hogy fontos a szociális 
jogok európai pillére végrehajtásának nyomon követése annak érdekében, hogy jelentős 
előrelépést lehessen elérni kulcsfontosságú elveinek – különösen a mindenki számára 
megfizethető és jó minőségű megelőző egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés jogának 
– megvalósítása terén;

2. hangsúlyozza, hogy a gazdasági dimenzión túl a szociális, valamint az éghajlat- és a 
környezetvédelmi politikának is teljes szerepet kell játszania az európai szemeszter 
folyamatában; kéri olyan mutatók bevezetését, amelyek célja a fenntarthatóság és a 
jóllét mérése;

3. hangsúlyozza, hogy az energia és az erőforrások felhasználásának a gazdasági 
növekedéstől való további függetlenítésére van szükség az EU 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai és energiaügyi célkitűzéseinek eléréséhez, a Párizsi Megállapodásban 
vállalt kötelezettségekkel összhangban;

4. felhívja a Bizottságot, hogy az európai szemeszter keretében fogalmazza meg 
célkitűzésként a klímasemleges gazdaság megvalósítását; emlékeztet az Európai Unió 
azon kötelezettségvállalására, hogy 2050-ig társadalmilag igazságos átmenet révén és 
költséghatékony módon megvalósítja a nulla nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást;

5. kiemeli, hogy az uniós gazdaság szén-dioxid-mentesítése jelentős többletberuházásokat 
ösztönöz majd; emlékeztet arra, hogy ma az EU GDP-jének mintegy 2 %-át fordítják az 
EU energiarendszerére és a kapcsolódó infrastruktúrára irányuló beruházásokra; 
megjegyzi, hogy ennek 2,8%-ra kellene nőnie annak érdekében, hogy létrejöjjön a nettó 
zéró üvegházhatású gázt kibocsátó gazdaság, ami a kiindulási helyzethez képest jelentős 
többletberuházásokat tesz szükségessé;

6. emlékeztet arra, hogy az EU finanszírozási kötelezettségvállalásait hozzá kell igazítani a 
Párizsban vállalt éghajlat-politikai célokhoz, többek között értékelni kell, hogy a 
beruházási támogatások összeegyeztethetőek-e az éghajlat-politikai célkitűzésekkel, 
fokozni kell az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozását, valamint az éghajlat-
politikával kapcsolatos jelentéstételt általánosan érvényesíteni kell a pénzügyi 
mozgások esetében;

7. hangsúlyozza, hogy az energiaunió irányításáról és az éghajlati fellépésről szóló 
rendelet1 keretében a tagállamok által meghatározott éghajlat- és energiapolitikai 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az 
éghajlat-politika irányításáról , HL L 328., 2018.12.21., 1. o.
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célokat integrálni kell az európai szemeszterbe;

8. hangsúlyozza, hogy a gazdaság környezetbaráttá tétele és a hatékonyabb egészségügyi 
rendszerekbe való beruházás fokozni fogja Európa azon képességét, hogy javítsa 
polgárai jóllétét; rámutat arra, hogy egyaránt figyelembe kell venni a strukturális 
reformok rövid távú költségvetési következményeit, valamint hosszú távú környezeti,
gazdasági és társadalmi hatásait;

9. fontosnak tartja az európai szemeszter felhasználását az erőforrás-hatékony, 
körforgásos, nettó kibocsátásmentes, energiahatékony és megújuló energiaforrásokon 
alapuló gazdaságra való átállás felgyorsítására, hozzájárulva ezzel a fenntartható 
fejlődéshez és a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez; ismételten hangsúlyozza a 
szénintenzív és szén-dioxid-kibocsátást okozó régiók uniós pénzügyi támogatásának 
fontosságát a tiszta technológiákra és energiahatékony megoldásokra való igazságos 
energetikai átállás lehetővé tétele, valamint a fenntartható munkahelyek létrehozása 
érdekében;

10. úgy véli, hogy az európai szemeszter alapvető eszköz, amely nélkül nem érhetők el a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós célok és a kapcsolódó társadalmi-gazdasági 
előnyök;

11. üdvözli az uniós finanszírozás következő programozási időszakra vonatkozóan javasolt 
elosztását annak érdekében, hogy az támogassa a tagállamokat az ajánlások és a 
strukturális reformok végrehajtásában, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ennek a 
kapcsolatnak nem szabad feltételességen alapulóvá válnia; hosszabb távú szemlélet 
elfogadására szólít fel a reformok előrehaladásának nyomon követése és értékelése 
során;

12. üdvözli az európai szemeszter azon felismerését, miszerint a tagállamoknak különös 
figyelmet kell fordítaniuk a munkaerő alkalmazkodóképességére, hogy biztosítsák, hogy 
a munkavállalók rendelkezzenek a technológiai fejlődésnek megfelelő készségekkel; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza a méltányos átmenetet szorgalmazó megközelítés 
elfogadását, amely biztosítja az érintettek bevonását és részvételét, valamint támogatja a 
munkaerőt, továbbá a tisztességes és minőségi munkahelyek létrehozását;

13. üdvözli, hogy az egészségügy területén az európai szemeszter folyamata a 
költségmegtakarításról az egészségügyi rendszer teljesítményére helyezte át a 
hangsúlyt, elismerve az egészségügyi eredmények és a mindenki számára megfizethető, 
magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés fontosságát; közös mutatók 
és módszerek kidolgozására szólít fel az egészségügyi rendszerek teljesítményének az 
egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében történő értékelése céljából; 
támogatja a nemzeti egészségügyi rendszerek teljesítményének – többek között az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén fennálló egyenlőtlenségek és 
hiányosságok – értékelését lehetővé tevő közös mutatók és módszerek kidolgozására 
irányuló erőfeszítéseket;

14. hangsúlyozza, hogy az egészségügybe történő hatékony beruházás – ideértve az 
egészségügyi kutatást és a betegségek megelőzését is – elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
polgárok számára egyenlő hozzáférést biztosítsunk a magas színvonalú egészségügyi 
szolgáltatásokhoz; hangsúlyozza az egészségügyi ágazat fenntarthatóságának 
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fontosságát;

15. hangsúlyozza a civil társadalommal nemzeti szinten folytatott strukturált és rendszeres 
párbeszéd fontosságát a felelősségvállalás fokozása érdekében; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak inputot kellene gyűjtenie az érdekelt felek széles körétől, és nagyobb 
nyilvánosságot kellene biztosítania az országspecifikus ajánlások és az országjelentések 
számára, többek között magasabb szintű politikai viták révén;

16. felszólítja a Bizottságot, hogy mind elemzési, mind működési szinten biztosítson 
területi dimenziót az európai szemeszter számára; úgy véli továbbá, hogy a strukturális 
politikák hatékony irányításának biztosítása érdekében a regionális és helyi hatóságokat 
be kell vonni e politikák kidolgozásába és a döntések meghozatalába egy felülről lefelé 
és alulról felfelé építkező vegyes tervezési folyamat révén;

17. felhív arra, hogy a civil társadalom és a környezetvédelmi szervezetek strukturáltan 
vegyenek részt az európai szemeszter folyamatában, továbbá hogy a környezetvédelmi 
miniszterek tanácsi szinten nagyobb mértékben kapcsolódjanak be az európai 
szemeszter folyamatába;

18. felszólít az egyéb uniós politikákkal, például az éghajlat-politikával és a természeti 
erőforrások nem fenntartható kiaknázásával kapcsolatos uniós politikákkal való 
nagyobb koherenciára;

19. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a közös európai reagálási képességet olyan 
katasztrófákkal szemben, mint az aszály a dél-európai országokban, a katasztrofális 
árvizek, az erdőtüzek és a földrengések; hangsúlyozza az európai katasztrófa-elhárítási 
műveletek előzetes tervezése terén történő nagyobb fokú együttműködés ösztönzésének 
szükségességét többek között olyan intézkedések révén, mint a tagállamok eszközeinek 
felmérése, vészhelyzeti tervek készítése, továbbá a kockázat-kezelési tervezés javítása.
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