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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de Commissie het proces van het Europees semester aan te passen aan een 
nieuw strategisch kader voor de lange termijn waarin de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling richtinggevend zijn, zodat de lidstaten worden ondersteund bij de 
totstandbrenging van ecologisch duurzame en sociaal inclusieve groei; onderstreept 
nogmaals hoe belangrijk het is om toezicht te houden op de uitvoering van de Europese 
pijler van sociale rechten, zodat gegarandeerd substantiële voortgang wordt geboekt bij 
het realiseren van de belangrijkste beginselen ervan, met name het recht op preventieve 
gezondheidszorg van goede kwaliteit die voor iedereen betaalbaar is;

2. beklemtoont dat sociaal, klimaat- en milieubeleid een belangrijke rol moeten spelen 
in het proces van het Europees semester, naast de economische dimensies daarvan; 
dringt aan op de opname van indicatoren voor het meten van duurzaamheid en welzijn;

3. beklemtoont dat energie en het gebruik van hulpbronnen verder van economische groei 
moeten worden losgekoppeld om overeenkomstig de toezeggingen die zijn gedaan 
in het kader van de Overeenkomst van Parijs de klimaat- en energiedoelstellingen van 
de EU voor 2030 te verwezenlijken;

4. verzoekt de Commissie in het Europees semester de doelstelling van het tot stand 
brengen van een klimaatneutrale economie op te nemen; herinnert aan de toezegging 
van de EU om tegen 2050 tot een netto nuluitstoot van broeikasgassen te komen 
middels een sociaal verantwoorde en kostenefficiënte energietransitie;

5. onderstreept dat de decarbonisatie van de economie van de EU zal aanzetten tot 
significante aanvullende investeringen; wijst erop dat op dit moment ongeveer 2 % 
van het bbp van de EU in haar energiesysteem en de daaraan gerelateerde infrastructuur 
wordt geïnvesteerd; geeft aan dat dit tot 2,8 % moet worden verhoogd om tot een 
economie met een netto nuluitstoot van broeikasgassen te komen, waarvoor aanzienlijke 
aanvullende investeringen ten opzichte van het uitgangspunt moeten worden 
gerealiseerd;

6. is van oordeel dat de financiële toezeggingen van de EU aan de klimaatdoelstellingen 
van Parijs moeten worden aangepast, en dat moet worden bekeken of de ondersteuning 
van investeringen verenigbaar is met de klimaatdoelstellingen, dat meer 
klimaatfinanciering ter beschikking moet worden gesteld en dat bij de inzet van alle 
financiële middelen moet worden gerapporteerd wat de klimaatimpact daarvan is;

7. beklemtoont dat de door de lidstaten in het kader van de verordening governance van 
de energie-unie en van de klimaatactie vastgestelde klimaat- en energiedoelstellingen 
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in het Europees semester moeten worden geïntegreerd1;

8. benadrukt dat Europa meer welzijn voor de burgers kan realiseren wanneer de economie 
wordt vergroend en geïnvesteerd wordt in efficiëntere zorgstelsels; wijst erop dat 
rekening moet worden gehouden met zowel de kortetermijngevolgen voor de 
overheidsfinanciën, als de milieu-, economische en sociale effecten op de lange termijn 
van structurele hervormingen;

9. vindt het belangrijk het Europees semester te gebruiken voor het versnellen van de 
transitie naar een hulpbronnenefficiënte circulaire, energie-efficiënte en op 
hernieuwbare energiebronnen stoelende economie met netto nulemissies, die bijdraagt 
aan duurzame ontwikkeling en de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen; geeft eens te meer aan dat het belangrijk is 
dat de financiële steun van de EU steenkool- en koolstofintensieve regio's in staat stelt 
een eerlijke energietransitie naar schone technologieën en energie-efficiënte oplossingen 
te realiseren, inclusief nieuwe en duurzame werkgelegenheid;

10. beschouwt het Europees semester als een essentieel instrument voor het halen van de 
biodiversiteitsdoelstellingen van de EU, en voor het realiseren van de respectieve 
sociaaleconomische voordelen;

11. is ingenomen met het voorstel om in de volgende programmeringsperiode 
EU-financiering toe te wijzen ter ondersteuning van de lidstaten bij de tenuitvoerlegging 
van aanbevelingen en structurele hervormingen, maar onderstreept dat deze koppeling 
geen voorwaarde moet worden; verlangt dat bij het houden van toezicht op en het 
beoordelen van de voortgang van hervormingen meer naar de lange termijn wordt 
gekeken;

12. juicht het toe dat in het Europees semester onderkend wordt dat de lidstaten in het 
bijzonder aandacht moeten besteden aan de flexibiliteit van werknemers, teneinde 
ervoor te zorgen dat zij over de juiste vaardigheden beschikken, dat wil zeggen 
vaardigheden die aansluiten bij de technologische vooruitgang; beklemtoont in dit 
verband dat het belangrijk is te kiezen voor een rechtvaardige aanpak van de transitie, 
waarbij de betrokkenheid en de participatie wordt gewaarborgd van iedereen die ermee 
te maken krijgt, en ondersteuning wordt geboden voor de werknemers en voor het 
scheppen van fatsoenlijk en hoogwaardig werk;

13. is ermee ingenomen dat het Europees semester op het gebied van gezondheidszorg 
zijn aandacht heeft verlegd van kostenbesparing naar het leveren van prestaties, en
dat daarbij wordt onderkend hoe belangrijk gezondheidsresultaten en de toegang 
tot hoogwaardige, voor iedereen betaalbare gezondheidszorg zijn; verlangt dat 
gemeenschappelijke indicatoren en methoden ter beoordeling van de prestaties van 
zorgstelsels worden ontwikkeld, zodat ongelijkheid op het gebied van gezondheid 
kan worden teruggedrongen; steunt de inspanningen gericht op het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke indicatoren en methodologieën voor het beoordelen van de 
prestaties van de nationale gezondheidszorgstelsels, inclusief de ongelijkheid en 
de verschillen bij de toegang tot gezondheidszorg;

                                               
1 Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de 
governance van de energie-unie en van de klimaatactie, PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1.
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14. beklemtoont dat doeltreffende investeringen in gezondheidszorg, waaronder in 
gezondheidsonderzoek en ziektepreventie, essentieel is voor de toegang voor een 
eenieder tot kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorgdiensten; onderstreept het belang 
van de duurzaamheid van de gezondheidszorg;

15. onderstreept hoe belangrijk een gestructureerde en systematische dialoog met het 
maatschappelijk middenveld op nationaal niveau is, zodat meer betrokkenheid tot stand 
komt; is van mening dat de Commissie de input van een brede waaier van 
belanghebbenden moet verzamelen en moet zorgen voor meer publiciteit rond de 
landspecifieke aanbevelingen en landverslagen, onder meer door meer discussies 
op hoog politiek niveau;

16. verzoekt de Commissie aan het Europees semester op zowel analytisch als op 
operationeel niveau een territoriale dimensie toe te voegen; is daarnaast van oordeel 
dat het voor een doeltreffend beheer van het structuurbeleid belangrijk is de regionale 
en de plaatselijke autoriteiten bij het ontwikkelen en het vaststellen ervan te betrekken 
middels een gemengd 'top-down' en 'bottom-up' planningsproces;

17. dringt erop aan dat het maatschappelijk middenveld en milieuorganisaties 
gestructureerd bij het Europees semester worden betrokken, en vraagt om een grotere 
betrokkenheid bij het Europees semester van de ministers van Milieubeheer, op het 
niveau van de Raad;

18. dringt aan op meer samenhang met het beleid van de EU op andere terreinen, zoals dat 
in verband met de klimaatverandering en de niet-duurzame benutting van de natuurlijke 
hulpbronnen;

19. beklemtoont dat de capaciteit van Europa om gemeenschappelijk op rampen, zoals 
de droogte in Zuid-Europa, vernietigende overstromingen, bosbranden en aardbevingen, 
te reageren, moet worden vergroot; benadrukt dat er naar meer samenwerking moet 
worden gestreefd met betrekking tot de geavanceerde planning van Europese hulp 
bij rampen, onder meer middels het in kaart brengen van de middelen van de lidstaten, 
het opstellen van noodplannen en een betere planning van het risicobeheer.
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