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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo, naj proces evropskega semestra prilagodi novemu dolgoročnemu 
strateškemu okviru na podlagi ciljev trajnostnega razvoja, da bi državam članicam 
zagotovila podporo pri doseganju okoljsko trajnostne in družbeno vključujoče rasti; 
poudarja pomen spremljanja izvajanja evropskega stebra socialnih pravic za zagotovitev 
bistvenega napredka pri uresničevanju njegovih ključnih načel, predvsem pravice do 
visokokakovostnega preventivnega zdravstvenega varstva, dostopnega vsem;

2. poudarja, da bi morala v procesu evropskega semestra poleg njegovih gospodarskih 
razsežnosti polno vlogo imeti tudi socialna, podnebna in okoljska politika; poziva k 
vključitvi kazalnikov za merjenje trajnosti in blaginje;

3. poudarja, da je treba v skladu s podnebnimi in energetskimi cilji EU do leta 2030 v 
skladu z zavezami, sprejetimi v okviru Pariškega sporazuma, še naprej ločevati porabo 
energije in virov od gospodarske rasti;

4. poziva Komisijo, naj v evropski semester vključi cilj doseganja podnebno nevtralnega 
gospodarstva; želi spomniti na zavezo EU, da bo do leta 2050 s socialno pravičnim in 
stroškovno učinkovitim prehodom dosegla ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih 
plinov;

5. poudarja, da bo razogljičenje gospodarstva EU spodbudilo znatne dodatne naložbe; želi 
opomniti, da se dandanes v energetski sistem EU in z njim povezano infrastrukturo 
vlaga približno 2 % BDP Evropske unije; ugotavlja, da bi ta znesek morali povečati na 
2,8 %, da bi dosegli gospodarstvo z ničelnimi emisijami toplogrednih plinov, kar bi 
zahtevalo precejšnje dodatne naložbe v primerjavi z izhodiščnim scenarijem;

6. želi spomniti, da je treba uskladiti finančne zaveze EU s pariškimi podnebnimi cilji, 
vključno z oceno, ali naložbe podpirajo podnebne cilje in ali so združljive s podnebnimi 
cilji, povečanjem podnebnega financiranja in vključevanjem podnebnega poročanja o 
finančnih tokovih;

7. poudarja, da je treba v evropski semester vključiti podnebne in energetske cilje, ki so jih 
države članice določile v okviru uredbe o upravljanju energetske unije in podnebnih 
ukrepov1;

8. poudarja, da se bo z zelenitvijo gospodarstva in vlaganjem v učinkovitejše sisteme 
zdravstvenega varstva okrepila zmogljivost Evrope za izboljšanje blaginje njenih 
državljanov; ugotavlja, da bi bilo treba upoštevati kratkoročne fiskalne posledice 
strukturnih reform ter njihove dolgoročne okoljske, gospodarske in socialne učinke;

9. meni, da je pomembno uporabiti evropski semester za pospešitev prehoda na 
gospodarstvo, gospodarno z viri, krožno gospodarstvo, gospodarstvo z ničelnimi 

                                               
1 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske 
unije in podnebnih ukrepov, UL L 328, 21.12.2018, str. 1.
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emisijami, energijsko učinkovito gospodarstvo, ki se bo opiralo na energijo iz 
obnovljivih virov in bo prispevalo k trajnostnemu razvoju in doseganju ciljev 
trajnostnega razvoja; ponovno poudarja, kako pomembna je finančna podpora EU za 
premogovne in ogljično intenzivne regije, da se omogoči pravičen energetski prehod na 
čiste tehnologije in rešitve za energijsko učinkovitost ob ustvarjanju trajnostnih 
delovnih mest;

10. meni, da je evropski semester osrednje orodje, brez katerega ne bodo doseženi cilji EU 
glede biotske raznovrstnosti in ustrezne družbene in gospodarske koristi;

11. pozdravlja predlagano dodelitev sredstev EU v naslednjem programskem obdobju za 
podporo državam članicam pri izvajanju priporočil in strukturnih reform, vendar 
poudarja, da ta povezava ne bi smela biti pogojena; poziva k sprejetju bolj dolgoročne 
perspektive pri spremljanju in ocenjevanju napredka pri reformah;

12. pozdravlja, da je bilo v okviru evropskega semestra priznano, da morajo države članice 
posebno pozornost nameniti prilagodljivosti delovne sile, zato da bo imela primerna 
znanja in spretnosti, ki bodo ustrezale tehnološkemu napredku; v zvezi s tem poudarja, 
da je treba sprejeti pravičen pristop prehoda, ki bo zagotavljal vključenost in udeležbo 
vseh prizadetih ter podpiral delovno silo in ustvarjanje dostojnih in kakovostnih 
delovnih mest;

13. pozdravlja dejstvo, da se je na področju zdravstvenega varstva proces evropskega 
semestra od varčevanja preusmeril na uspešnost sistema zdravstvenega varstva, pri 
čemer je priznan pomen zdravstvenih rezultatov in dostop do visokokakovostnega 
zdravstvenega varstva, ki je vsem cenovno dostopno; poziva k razvoju skupnih 
kazalnikov in metodologij za ocenjevanje uspešnosti sistemov zdravstvenega varstva, da 
bi zmanjšali neenakosti na področju zdravja; podpira prizadevanja za razvoj skupnih 
kazalnikov in metodologij, ki bodo omogočali oceno uspešnosti nacionalnih sistemov 
zdravstvenega varstva, vključno z neenakostjo in vrzelmi pri dostopu do zdravstvenega 
varstva;

14. poudarja, da so učinkovite naložbe v zdravstveno varstvo, vključno z zdravstvenimi 
raziskavami in preprečevanjem bolezni, bistvene za zagotavljanje enakega dostopa 
državljanov do visokokakovostnih zdravstvenih storitev; poudarja, da je pomembno, da 
je zdravstveni sektor vzdržen;

15. poudarja pomen strukturiranega in sistematičnega dialoga s civilno družbo na nacionalni 
ravni, da bi se povečalo prevzemanje odgovornosti; meni, da bi morala Komisija zbirati 
prispevke širokega nabora deležnikov in povečati obveščanje javnosti o priporočilih za 
posamezne države in poročilih po državah, tudi z večjim številom razprav na višji 
politični ravni;

16. poziva Komisijo, naj evropskemu semestru na analitični in operativni ravni doda 
teritorialno razsežnost; poleg tega meni, da je treba za zagotovitev učinkovitega 
upravljanja strukturnih politik v pripravo in sprejemanje odločitev v zvezi s temi 
politikami pritegniti regionalne in lokalne oblasti, in sicer s procesom mešanega 
načrtovanja od zgoraj navzdol in obratno;

17. poziva k strukturiranemu sodelovanju civilne družbe in okoljskih organizacij v procesu 
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evropskega semestra ter k večji udeležbi okoljskih ministrov v procesu evropskega 
semestra na ravni Sveta;

18. poziva k večji skladnosti z drugimi politikami EU, kot so politike, povezane s 
podnebnimi spremembami in netrajnostnim izkoriščanjem naravnih virov;

19. poudarja, da je treba okrepiti skupne evropske zmogljivosti za odzivanje na nesreče, kot 
so suše v južnih evropskih državah, katastrofalne poplave, gozdni požari in potresi; 
poudarja, da je treba spodbujati obsežnejše sodelovanje pri predhodnem načrtovanju 
evropskih operacij odzivanja na nesreče, med drugim z ukrepi, kot so razporejanje 
sredstev držav članic, priprava kriznih načrtov in izboljšanje načrtovanja za 
obvladovanje tveganj.
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