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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Ekonomikas un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. aicina Komisiju Eiropas pusgada procesu pielāgot jaunam ilgtermiņa stratēģiskajam 
pamatam, kas veidots, vadoties pēc ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), lai palīdzētu 
dalībvalstīm panākt vides ziņā ilgtspējīgu un sociāli iekļaujošu izaugsmi; atkārtoti 
norāda, ka Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanas uzraudzība ir svarīga, lai būtu 
iespējams vērā ņemams progress, iedzīvinot pīlāra pamatprincipus, jo īpaši tiesības uz 
visiem pieejamu izmaksu ziņā pieņemamu, labas kvalitātes profilaktisko veselības 
aprūpi;

2. uzsver, ka sociālajai, klimata un vides politikai vajadzētu ne vien īstenot tās 
ekonomisko dimensiju, bet arī būt pilnībā iesaistītai Eiropas pusgada procesā; prasa 
iekļaut rādītājus, kas būtu vērsti uz ilgtspējības un labklājības novērtēšanu;

3. uzsver — lai sasniegtu ES 2030. gadam noteiktos klimata un enerģētikas mērķus, 
ievērojot saistības, kas noteiktas saskaņā ar Parīzes nolīgumu, ir jāturpina enerģētikas 
un resursu izmantošanas atsaiste no ekonomikas izaugsmes;

4. aicina Komisiju Eiropas pusgadā iekļaut mērķi izveidot klimatneitrālu ekonomiku; 
atgādina par ES apņemšanos līdz 2050. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju neto 
nulles līmeni, nodrošinot sociāli taisnīgu pāreju, un to darīt izmaksu ziņā efektīvi;

5. uzsver, ka ES ekonomikas dekarbonizācija stimulēs būtiskus papildu ieguldījumus; 
atgādina, ka pašlaik aptuveni 2 % no ES IKP tiek ieguldīti tās enerģētikas sistēmā un 
saistītajā infrastruktūrā; norāda, ka šis rādītājs būtu jāpalielina līdz 2,8 %, lai panāktu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju neto nulles līmeni, kas prasa ievērojamus papildu 
ieguldījumus salīdzinājumā ar pamatscenāriju;

6. atgādina par nepieciešamību saskaņot ES finanšu saistības ar Parīzes klimata mērķiem, 
tostarp novērtēt, vai ieguldījumi atbalsta klimata mērķus un ir ar tiem saderīgi, kā arī 
palielināt finansējumu klimata jomā un ziņošanā par finanšu plūsmām integrēt to 
ietekmi uz klimatu;

7. uzsver nepieciešamību Eiropas pusgadā integrēt klimata un enerģētikas mērķus, ko 
dalībvalstis noteikušas saskaņā ar regulu par Enerģētikas savienības pārvaldību un 
rīcību klimata jomā1;

8. uzsver, ka, padarot ekonomiku videi saudzīgāku un ieguldot līdzekļus efektīvākas 
veselības aprūpes sistēmās, Eiropa spēs veiksmīgāk vairot savu iedzīvotāju labklājību; 
norāda, ka būtu jāņem vērā strukturālo reformu īstermiņa fiskālās sekas un to ilgtermiņa 
ietekme uz vidi, ekonomiku un sociālo jomu;

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīva (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības 
un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību (OV L 328, 21.12.2018., 1. lpp.).
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9. uzskata, ka ir svarīgi izmantot Eiropas pusgadu, lai paātrinātu pāreju uz resursu ziņā 
efektīvu aprites, nulles emisiju, energoefektīvu ekonomiku, kas balstīta uz atjaunojamo 
energoresursu enerģiju un veicina ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgas attīstības mērķu 
sasniegšanu; atkārtoti norāda, cik svarīgs ir ES finansiālais atbalsts reģioniem ogļu un 
oglekļietilpīgos reģionos, lai nodrošinātu taisnīgu enerģētikas pāreju uz tīrām 
tehnoloģijām un energoefektīviem risinājumiem, vienlaikus radot ilgtspējīgas 
darbvietas;

10. uzskata, ka Eiropas pusgads ir būtisks instruments, bez kura netiks sasniegti ES 
bioloģiskās daudzveidības mērķi un netiks panākti attiecīgie sociālekonomiskie 
ieguvumi;

11. atzinīgi vērtē ierosinājumu nākamajā plānošanas periodā ES finansējumu atvēlēt tam, 
lai dalībvalstīm palīdzētu īstenot ieteikumus un strukturālās reformas, tomēr uzsver, ka 
šāda sasaiste nedrīkstētu kļūt par pakārtojuma nosacījumu; prasa reformu progresu 
uzraudzīt un vērtēt ilgākā nākotnes perspektīvā;

12. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas pusgadā tiek atzīta vajadzība dalībvalstīm īpašu uzmanību 
pievērt darbaspēka spējai pielāgoties, lai nodrošinātu, ka tam ir atbilstošas prasmes un 
tas var pielāgoties tehnoloģiju attīstībai; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību izvēlēties 
taisnīgu pārejas pieeju, nodrošinot visu skarto personu iekļaušanu un līdzdalību, 
atbalstot darbaspēku un radot pienācīgas kvalitātes darba un kvalitatīvas darbvietas;

13. atzinīgi vērtē to, ka veselības aprūpes jomā Eiropas pusgada procesa uzmanības centrā 
vairs nav iespēja ietaupīt veselības aprūpes sistēmas izmaksas, bet gan tās darbības 
rādītāji, tā atzīstot, cik svarīgi ir veselības jomā gūtie rezultāti un augstas kvalitātes 
veselības aprūpes pieejamība par visiem pieņemamu cenu; prasa izstrādāt kopīgus 
rādītājus un metodiku veselības aprūpes sistēmu darbības rādītāju vērtēšanai ar mērķi 
mazināt nevienlīdzību veselības aprūpes jomā; atbalsta centienus izstrādāt kopīgus 
rādītājus un metodoloģiju, lai varētu novērtēt valstu veselības aprūpes sistēmu darbības 
rezultātus, tostarp nevienlīdzību un nepilnības piekļuvē veselības aprūpei;

14. uzsver, ka efektīvi ieguldījumi veselības aprūpē, tostarp veselības pētniecībā un slimību 
profilaksē, ir būtiski, lai nodrošinātu iedzīvotājiem vienlīdzīgu piekļuvi augstas 
kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumiem; uzsver veselības aprūpes nozares ilgtspējas 
nozīmi;

15. uzmanību jo īpaši vērš uz to, cik svarīgs ir strukturēts un sistemātisks dialogs ar 
pilsonisko sabiedrību valsts līmenī, lai stiprinātu līdzatbildību; uzskata, ka Komisijai 
būtu jāapkopo informācija no plaša ieinteresēto personu loka un jānodrošina lielāka 
publicitāte saistībā ar konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem (KVAI) un valstu 
ziņojumiem, tostarp rīkojot vairāk diskusiju augstākā politiskajā līmenī;

16. aicina Komisiju Eiropas pusgadam piešķirt teritoriālu dimensiju gan analītiskajā, gan 
darbības līmenī; turklāt uzskata — lai nodrošinātu strukturālo politiku efektīvu 
pārvaldību, reģionālās un vietējās iestādes ir jāiesaista šo politikas nostādņu izstrādē un 
lēmumu pieņemšanā par tām, izmantojot jauktu un lejupēju plānošanas procesu un 
otrādi;

17. prasa nodrošināt strukturētu pilsoniskās sabiedrības un vides organizāciju iesaistīšanu 
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Eiropas pusgada procesā un vides ministru aktīvāku līdzdalību Eiropas pusgada procesā 
Padomes līmenī;

18. prasa panākt lielāku saskaņotību ar citām ES politikas jomām, piemēram, tām, kas 
saistītas ar klimata pārmaiņām un neilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu;

19. uzsver nepieciešamību stiprināt Eiropas kopējās reaģēšanas spējas tādās jomās kā 
sausums Eiropas dienvidu valstīs, katastrofāli plūdi, mežu ugunsgrēki un zemestrīces; 
uzsver nepieciešamību sekmēt ciešāku sadarbību Eiropas īstenoto operāciju reaģēšanai 
uz katastrofām iepriekšējās plānošanas jomā, cita starpā uzskaitot dalībvalstu resursus, 
izstrādājot situatīvus plānus un uzlabojot riska pārvaldības plānošanu.
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