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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva Komisiu, aby prispôsobila proces európskeho semestra novému dlhodobému 
strategickému rámcu v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja na podporu 
členských štátov v snahe dosiahnuť environmentálne udržateľný a sociálne inkluzívny 
rast; pripomína význam monitorovania vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv 
s cieľom zabezpečiť výrazný pokrok pri uplatňovaní jeho hlavných zásad, najmä práva 
na prístup ku kvalitnej preventívnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude pre všetkých 
cenovo dostupná;

2. zdôrazňuje, že popri hospodárskych rozmeroch by mali plnohodnotnú úlohu v procese 
európskeho semestra zohrávať sociálne, klimatické a environmentálne politiky; 
požaduje používanie ukazovateľov zameraných na meranie udržateľnosti a blahobytu;

3. zdôrazňuje, že na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 v 
súlade so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody treba pokračovať v oddeľovaní 
využívania energie a zdrojov od hospodárskeho rastu;

4. vyzýva Komisiu, aby do európskeho semestra zahrnula cieľ dosiahnuť hospodárstvo, 
ktoré je neutrálne z hľadiska klímy; pripomína záväzok EÚ dosiahnuť do roku 2050 
čisté nulové emisie skleníkových plynov prostredníctvom sociálne spravodlivej 
transformácie a nákladovo efektívnym spôsobom;

5. zdôrazňuje, že dekarbonizácia hospodárstva EÚ podnieti významné dodatočné 
investície; pripomína, že v súčasnosti sa do energetického systému a súvisiacej 
infraštruktúry EÚ investujú približne 2 % jej HDP; konštatuje, že tento podiel by sa 
musel zvýšiť na 2,8 %, aby sa dosiahlo hospodárstvo s nulovými emisiami skleníkových 
plynov, čo si v porovnaní so základným scenárom vyžaduje značné dodatočné 
investície;

6. pripomína, že finančné záväzky EÚ treba zosúladiť s parížskymi cieľmi v oblasti klímy 
vrátane posúdenia, či je podpora investícií zlučiteľná s cieľmi v oblasti klímy, 
zintenzívňovania financovania opatrení v oblasti klímy a uplatňovania podávania správ 
o finančných tokoch z hľadiska klímy;

7. zdôrazňuje, že do európskeho semestra treba začleniť ciele v oblasti klímy a energetiky, 
ktoré stanovili členské štáty v rámci nariadenia o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy1;

8. zdôrazňuje, že ekologizácia hospodárstva a investovanie do efektívnejších systémov 
zdravotnej starostlivosti posilnia schopnosť Európy zlepšiť blahobyt jej občanov; 
konštatuje, že by sa mali vziať do úvahy krátkodobé fiškálne dôsledky štrukturálnych 

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a 
opatrení v oblasti klímy (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).
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reforiem a ich dlhodobé environmentálne, ekonomické a sociálne dôsledky;

9. považuje za dôležité využiť európsky semester na urýchlenie prechodu na obehové 
hospodárstvo s čistými nulovými emisiami, ktoré bude efektívne využívať zdroje, 
energeticky účinné a založené na energii z obnoviteľných zdrojov a prispievať k trvalo 
udržateľnému rozvoju a dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja; opakuje, že je 
dôležité, aby EÚ finančne podporovala regióny na báze uhlia a uhlíka s cieľom umožniť 
spravodlivú energetickú transformáciu na čisté technológie a riešenia v oblasti 
energetickej účinnosti a aby sa zároveň vytvárali udržateľné pracovné miesta;

10. považuje európsky semester za kľúčový nástroj, bez ktorého sa nedosiahnu ciele EÚ v 
oblasti biodiverzity a príslušné sociálno-ekonomické prínosy;

11. víta navrhované pridelenie finančných prostriedkov EÚ na nasledujúce programové 
obdobie na podporu členských štátov pri vykonávaní odporúčaní a štrukturálnych 
reforiem, ale zdôrazňuje, že toto prepojenie by nemalo mať formu podmienenosti; 
požaduje prijatie dlhodobej perspektívy pri monitorovaní a posudzovaní napredovania 
reforiem;

12. víta, že sa v rámci európskeho semestra uznáva, že členské štáty by mali venovať 
osobitnú pozornosť prispôsobovaniu pracovnej sily, aby mala tie správne zručnosti, 
ktoré by zodpovedali technologickému pokroku; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
prijať prístup spravodlivej transformácie, zabezpečiť začlenenie a účasť všetkých 
dotknutých osôb a podporiť pracovnú silu a vytváranie dôstojných a kvalitných 
pracovných miest;

13. víta skutočnosť, že v oblasti zdravotnej starostlivosti sa zameranie procesu európskeho 
semestra presunulo z úspor nákladov na výkonnosť systémov zdravotníctva, pričom sa 
uznala dôležitosť výsledkov v oblasti zdravia a prístupu ku kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorá bude pre všetkých cenovo dostupná; požaduje vypracovanie 
spoločných ukazovateľov a metodík na posúdenie výkonnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti s cieľom znížiť rozdiely v oblasti zdravia; podporuje úsilie o vypracovanie 
spoločných ukazovateľov a metodík s cieľom umožniť posúdenie výkonnosti 
vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti vrátane nerovností a rozdielov v 
prístupe k zdravotnej starostlivosti;

14. zdôrazňuje, že účinné investície do zdravotnej starostlivosti vrátane výskumu v oblasti 
zdravia a prevencie chorôb sú nevyhnutné na to, aby sa občanom poskytol rovnaký 
prístup ku kvalitným službám zdravotnej starostlivosti; zdôrazňuje dôležitosť 
udržateľnosti sektora zdravotníctva;

15. zdôrazňuje význam štruktúrovaného a systematického dialógu s občianskou 
spoločnosťou na vnútroštátnej úrovni s cieľom zvýšiť zodpovednosť. domnieva sa, že 
Komisia by mala získať vstupné informácie od širokej škály zainteresovaných strán a 
mala by zabezpečiť väčšiu mieru publicity, pokiaľ ide o odporúčania pre jednotlivé 
krajiny a správy o jednotlivých krajinách, a to aj prostredníctvom ďalších diskusií na 
vyššej politickej úrovni;

16. vyzýva Komisiu, aby európskemu semestru poskytla územný rozmer na analytickej aj 
operačnej úrovni; okrem toho sa domnieva, že na to, aby sa zabezpečilo účinné riadenie 
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štrukturálnych politík, musia byť miestne a regionálne orgány zapojené do prípravy a 
prijímania rozhodnutí o týchto politikách prostredníctvom postupu kombinovaného 
plánovania zhora nadol a naopak;

17. požaduje štruktúrované zapojenie občianskej spoločnosti a environmentálnych 
organizácií do procesu európskeho semestra a širšiu účasť ministrov životného 
prostredia v procese európskeho semestra na úrovni Rady;

18. požaduje väčšiu súdržnosť s ostatnými politikami EÚ, ako sú politiky týkajúce sa 
zmeny klímy a neudržateľného využívania prírodných zdrojov;

19. zdôrazňuje potrebu posilnenia spoločnej európskej kapacity v oblasti reakcie na 
katastrofy, ako sú suchá v krajinách južnej Európy, katastrofálne povodne, lesné požiare 
a zemetrasenia; zdôrazňuje, že treba podporiť väčšiu spoluprácu v oblasti predbežného 
plánovania európskych operácií reakcie na katastrofy, okrem iných opatrení aj 
mapovaním aktív členských štátov, vypracovaním pohotovostných plánov, ako aj 
zlepšením plánovania v oblasti riadenia rizík.
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