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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir 
pinigų politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją Europos semestro procesą pritaikyti prie naujos ilgalaikės strateginės 
programos, grindžiamos darnaus vystymosi tikslais (DVT), siekiant padėti valstybėms 
narėms siekti ekologiškai tvaraus ir socialiniu požiūriu integracinio augimo; dar kartą 
tvirtina, kad svarbu stebėti, kaip įgyvendinamas Europos socialinių teisių ramstis, 
siekiant užtikrinti reikšmingą pažangą įgyvendinant pagrindinius jo principus, visų 
pirma teisę gauti visiems įperkamas aukštos kokybės profilaktinės sveikatos priežiūros 
paslaugas;

2. pabrėžia, kad be ekonominių aspektų socialinė ir klimato bei aplinkos politika turėtų 
atlikti visavertį vaidmenį Europos semestro procese; ragina įtraukti į tvarumo ir gerovės 
vertinimą orientuotus rodiklius;

3. pabrėžia, kad norint laikytis pagal Paryžiaus susitarimą prisiimtų įsipareigojimų ir 
pasiekti ES 2030 m. klimato ir energetikos tikslus, reikia toliau stengtis atsieti energijos 
ir išteklių naudojimą nuo ekonomikos augimo;

4. ragina Komisiją į Europos semestrą įtraukti tikslą sukurti klimato požiūriu neutralią 
ekonomiką; primena ES įsipareigojimą socialiai teisingo perėjimo būdu ir ekonomiškai 
efektyviai pasiekti, kad iki 2050 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas būtų 
lygus nuliui;

5. pabrėžia, kad ES ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas paskatins 
dideles papildomas investicijas; primena, kad šiandien beveik 2 proc. ES BVP 
investuojama į jos energetikos sistemą ir susijusią infrastruktūrą; pažymi, kad, siekiant 
sukurti visiškai šiltnamio efektą sukeliančių dujų neišmetančią ekonomiką, ši dalis 
turėtų padidėti iki 2,8 proc., o tam reikia didelių papildomų investicijų, palyginti su 
pradiniu rodikliu;

6. primena, kad ES finansavimo įsipareigojimus reikia suderinti su Paryžiaus klimato 
tikslais, be kita ko, įvertinant, ar investicijos remia klimato politikos tikslus arba yra su 
jais suderinamos, didinant kovos su klimato kaita finansavimą ir visapusiškai 
integruojant poveikio klimatui ataskaitas į finansinius srautus;

7. pabrėžia, kad klimato ir energetikos tikslus, kuriuos valstybės narės nustatė 
įgyvendindamos reglamentą dėl energetikos sąjungos ir kovos su klimato kaita veiksmų 
valdymo1, būtina integruoti į Europos semestrą;

8. pabrėžia, kad ekologiškesnė ekonomika ir investicijos į veiksmingesnes sveikatos 
priežiūros sistemas padidins Europos pajėgumą didinti savo piliečių gerovę; pažymi, 
kad reikėtų atsižvelgti į trumpalaikes struktūrinių reformų fiskalines pasekmes ir į jų 
ilgalaikį aplinkosauginį, ekonominį ir socialinį poveikį;

                                               
1 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir 
kovos su klimato kaita veiksmų valdymo (OL L 328, 2018 12 21, p. 1).
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9. mano, kad svarbu pasinaudoti Europos semestru siekiant paspartinti perėjimą prie 
tausiai išteklius naudojančios žiedinės, nulinės taršos, efektyviai energiją vartojančios ir 
atsinaujinančiąja energija grindžiamos ekonomikos, prisidedančios prie darnaus 
vystymosi ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo; pakartoja, jog svarbu, kad ES 
teiktų finansinę paramą intensyviai anglį naudojantiems ir daug anglies dioksido 
išskiriantiems regionams, siekiant užtikrinti teisingą energetikos perėjimą prie netaršių 
technologijų ir efektyvaus energijos vartojimo sprendimų, kartu kuriant tvarias darbo 
vietas;

10. mano, kad Europos semestras yra labai svarbi priemonė, be kurios nebūtų pasiekti ES 
biologinės įvairovės tikslai ir atitinkama socialinė bei ekonominė nauda;

11. palankiai vertina siūlomą ES lėšų skyrimą kitam programavimo laikotarpiui, siekiant 
padėti valstybėms narėms įgyvendinti rekomendacijas ir struktūrines reformas, tačiau 
pabrėžia, kad toks susiejimas neturėtų būti užtikrinamas taikant konkrečias sąlygas; 
ragina vadovautis ilgalaike reformų pažangos stebėjimo ir vertinimo perspektyva;

12. palankiai vertina tai, kad Europos semestre pripažįstama, jog valstybės narės ypač daug 
dėmesio turėtų skirti darbuotojų gebėjimui prisitaikyti, siekiant užtikrinti, kad jie turėtų 
tinkamų įgūdžių, atitinkančių technologijų pažangą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, jog 
būtina laikytis teisingo perėjimo koncepcijos, užtikrinant visų susijusių subjektų įtrauktį 
ir dalyvavimą, taip pat remiant darbuotojus ir užtikrinant deramą darbą bei kokybiškas 
darbo vietas;

13. palankiai vertina tai, kad sveikatos priežiūros srityje įgyvendinant Europos semestro 
procesą dėmesys sutelktas ne į išlaidų mažinimą, o į sveikatos sistemos veiklos 
rezultatus, pripažįstant sveikatos rezultatų svarbą ir galimybę naudotis visiems 
įperkamos aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugomis; ragina parengti bendrus 
rodiklius ir metodikas, kad būtų galima įvertinti sveikatos priežiūros sistemų 
veiksmingumą siekiant sumažinti sveikatos priežiūros skirtumus; remia pastangas 
siekiant parengti bendrus rodiklius ir metodikas, kad būtų galima įvertinti sveikatos 
priežiūros sistemų veiksmingumą, įskaitant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo 
skirtumus ir spragas;

14. pabrėžia, kad veiksmingos investicijos į sveikatos priežiūrą, įskaitant sveikatos tyrimus 
ir ligų prevenciją, yra būtinos siekiant suteikti piliečiams vienodas galimybes gauti 
kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas; pabrėžia sveikatos priežiūros sektoriaus 
tvarumo svarbą;

15. pabrėžia struktūrinio ir sistemingo dialogo su pilietine visuomene nacionaliniu 
lygmeniu svarbą siekiant padidinti atsakomybę; mano, kad Komisija turėtų rinkti 
informaciją iš įvairių suinteresuotųjų šalių ir užtikrinti didesnį konkrečiai šaliai skirtų 
rekomendacijų bei šalių pateiktų ataskaitų viešumą, taip pat rengdama daugiau diskusijų 
aukštesniu politiniu lygmeniu;

16. ragina Komisiją Europos semestrui suteikti teritorinį matmenį tiek analitiniu, tiek 
veiklos lygmeniu; taip pat mano, kad, siekiant užtikrinti veiksmingą struktūrinės 
politikos valdymą, regioninės ir vietos valdžios institucijos turi dalyvauti rengiant šias 
priemones ir priimant dėl jų sprendimus, pasitelkiant mišraus planavimo procesą pagal 
principą „iš viršaus į apačią“ ir atvirkščiai;
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17. ragina vykstant Europos semestro procesui užtikrinti struktūrinį pilietinės visuomenės ir 
aplinkos apsaugos organizacijų dalyvavimą, taip pat aktyvesnį aplinkos ministrų 
dalyvavimą Europos semestro procese Tarybos lygmeniu;

18. ragina užtikrinti didesnį nuoseklumą su kitomis ES politikos kryptimis, pvz., 
susijusiomis su klimato kaita ir netvariu gamtos išteklių naudojimu;

19. pabrėžia, kad reikia didinti bendrą Europos reagavimo į tokias nelaimes, kaip, pvz., 
sausras Europos pietinėse šalyse, katastrofines pasekmes turinčius potvynius, miškų 
gaisrus ir žemės drebėjimus, pajėgumą; pabrėžia, kad būtina skatinti glaudesnį 
bendradarbiavimą Europos reagavimo į nelaimes operacijų pažangaus planavimo 
srityje, be kitų priemonių, identifikuojant valstybių narių išteklius, rengiant nenumatytų 
atvejų planus ir užtikrinant geresnį rizikos valdymo planavimą.
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