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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. invită Comisia să adapteze procesul semestrului european la un nou cadru strategic pe 
termen lung, ghidat după obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), pentru a ajuta 
statele membre să realizeze o creștere durabilă ecologic și incluzivă din punct de vedere 
social; reamintește cât de important este să se monitorizeze implementarea Pilonului 
european al drepturilor sociale pentru a asigura progrese semnificative în concretizarea 
principiilor sale cheie, în special dreptul de a avea acces la asistență medicală preventivă 
de înaltă calitate, care să fie abordabilă ca preț pentru toți;

2. subliniază că politica socială și politica privind clima și mediul ar trebui să joace un rol 
de primă mână în procesul semestrului european, în plus față de dimensiunile 
economice; cere să se introducă indicatori orientați către măsurarea sustenabilității și a 
prosperității;

3. evidențiază că pentru îndeplinirea obiectivelor UE privind clima și energia pentru 2030 
este necesar să se decupleze și mai mult creșterea economică de consumul de energie și 
resurse, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris.

4. invită Comisia să includă în semestrul european obiectivul privind realizarea unei 
economii neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei; reamintește 
angajamentul UE de a atinge, până în 2050, un nivel zero al emisiilor nete de gaze cu 
efect de seră prin intermediul unei tranziții echitabile din punct de vedere social, cu un 
bun raport costuri/beneficii;

5. subliniază că decarbonizarea economiei UE va stimula investiții suplimentare 
semnificative; reamintește că în prezent aproximativ 2 % din PIB-ul UE este investit în 
sistemul său energetic și în infrastructura aferentă; constată că acest procent ar trebui să 
crească până la 2,8 % pentru a realiza o economie cu un nivel zero al emisiilor nete de 
gaze cu efect de seră, fapt ce necesită investiții suplimentare considerabile față de 
scenariul de referință;

6. reamintește necesitatea de a alinia angajamentele de finanțare ale UE la obiectivele de la 
Paris privind schimbările climatice, evaluând, printre altele, faptul dacă investițiile 
sprijină obiectivele climatice sau sunt compatibile cu ele, majorând fondurile destinate 
combaterii schimbărilor climatice și integrând raportarea despre schimbările climatice 
în fluxurile financiare;

7. subliniază că obiectivele privind clima și energia stabilite de statele membre în cadrul 
Regulamentului privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice1 trebuie 
integrate în semestrul european;

8. subliniază că ecologizarea economiei și investițiile în sisteme de sănătate mai eficiente 

                                               
1 Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind 
guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, JO L 328, 21.12.2018, p. 1.
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vor mări capacitatea Europei de a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor săi; observă că 
ar trebui să se țină seama de implicațiile bugetare pe termen scurt ale reformelor 
structurale și de efectele lor sociale, economice și de mediu pe termen lung;

9. consideră că este important să se utilizeze semestrul european pentru a accelera tranziția 
către o economie circulară, cu emisii nete zero, eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și din punct de vedere energetic și bazată pe energie din surse 
regenerabile, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă și la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă; reiterează importanța sprijinului financiar oferit de UE pentru 
regiunile care utilizează intensiv cărbunele și emit masiv dioxid de carbon, pentru a 
permite o tranziție energetică echitabilă către tehnologii ecologice și soluții eficiente din 
punct de vedere energetic, creând în același timp locuri de muncă durabile;

10. consideră că semestrul european este un instrument esențial, fără de care obiectivele UE 
în materie de biodiversitate și beneficiile socioeconomice aferente nu vor fi atinse;

11. consideră binevenită propunerea de alocare a fondurilor UE în următoarea perioadă de 
programare pentru a sprijini statele membre la punerea în aplicare a recomandărilor și a 
reformelor structurale, dar subliniază că această legătură nu ar trebui să ia forma unei 
condiționalități; cere să se adopte o perspectivă pe termen mai lung în monitorizarea și 
evaluarea progreselor realizate pe calea reformelor;

12. se bucură că în semestrul european se recunoaște că statele membre ar trebui să acorde o 
atenție deosebită adaptabilității forței de muncă, pentru a se asigura că aceasta dispune 
de competențe adecvate, în pas cu progresul tehnologic; subliniază, în acest context, 
necesitatea de a adopta o abordare echitabilă în ceea ce privește tranziția, care să asigure 
incluziunea și participarea tuturor celor afectați, precum și sprijinirea forței de muncă și 
crearea de locuri de muncă de calitate, în condiții decente;

13. se bucură că în domeniul asistenței medicale procesul semestrului european a mutat 
accentul de la reducerea costurilor la performanța sistemului de sănătate, recunoscând 
cât sunt de importante performanțele sistemului sanitar și accesul la asistență medicală 
de înaltă calitate, care este abordabilă ca preț pentru toți; cere să se elaboreze indicatori 
și metodologii comune de evaluare a performanței sistemelor de sănătate, pentru a 
reduce inegalitățile în materie de servicii de sănătate; sprijină eforturile de a elabora 
indicatori și metodologii comune pentru evaluarea performanțelor sistemelor de sănătate 
naționale, inclusiv a inegalităților și disparităților în privința accesului la servicii 
medicale;

14. pune în lumină faptul că investițiile eficiente în asistența medicală, inclusiv în 
cercetarea medicală și prevenirea bolilor, sunt esențiale pentru a le oferi cetățenilor un 
acces egal la servicii medicale de înaltă calitate; subliniază importanța sustenabilității 
sectorului sănătății;

15. subliniază importanța unui dialog structurat și sistematic cu societatea civilă la nivel 
național, pentru ca voința populației să se facă mai bine auzită; consideră că Comisia ar 
trebui să adune informații de la o gamă variată de părți interesate și să facă o publicitate 
mai intensă recomandărilor specifice fiecărei țări și rapoartelor de țară, inclusiv prin mai 
multe discuții la nivel politic înalt;
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16. invită Comisia să dea o dimensiune teritorială semestrului european, atât la nivel 
analitic, cât și operațional; consideră, de asemenea, că, pentru a asigura gestionarea 
eficientă a politicilor structurale, autoritățile regionale și locale trebuie să fie implicate 
în elaborarea și luarea deciziilor legate de aceste politici printr-un proces de planificare 
mixtă: de la vârf la bază și invers;

17. pledează pentru implicarea structurată a societății civile și a organizațiilor de mediu în 
procesul semestrului european, precum și pentru o participare mai intensă a miniștrilor 
mediului la acest proces la nivelul Consiliului;

18. se pronunță pentru o mai mare coerență cu alte politici ale UE, cum ar fi cele legate de 
schimbările climatice și exploatarea nesustenabilă a resurselor naturale;

19. subliniază necesitatea de a consolida capacitatea europeană comună de răspuns în caz de 
catastrofe precum seceta din țările din sudul Europei, inundațiile catastrofale, incendiile 
forestiere și cutremurele; subliniază necesitatea de a încuraja o cooperare mai intensă în 
procesul de planificare avansată a operațiunilor europene de răspuns în caz de 
catastrofe, inclusiv prin cartografierea activelor statelor membre, elaborarea de planuri 
de rezervă și îmbunătățirea planificării în materie de gestionare a riscurilor.
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