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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. merkt met grote voldoening op dat in de politieke beleidslijnen 2019-2024 voor de 
volgende Commissie het beginsel uiteengezet wordt om de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDG’s) te integreren in het proces 
van het Europees Semester, en dat deze aanpak ook te zien is in de opdrachtbrieven 
voor het lid van de Commissie dat verantwoordelijk is voor economie en voor de 
vicevoorzitters van de Commissie die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk de 
Europese Green Deal en een economie die werkt voor de mensen;

2. is ingenomen met het feit dat de Europese Green Deal in de mededeling wordt 
beschreven als de motor van de economische strategie van de EU teneinde de Unie op 
de juiste weg naar klimaatneutraliteit te brengen door een rechtvaardige en inclusieve 
transitie die wordt ondersteund door investeringen in groene technologieën en duurzame 
oplossingen; het doel hiervan is de realisatie van extra banen en nieuwe duurzame groei 
die de Europese bevolking en bedrijven ten goede zullen komen, terwijl de grenzen van 
onze planeet in acht worden genomen; 

3. is ingenomen met het feit dat het proces van het Europees Semester in het verslag over 
de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2020 wordt bijgesteld zodat duurzaamheid 
en het welzijn van burgers centraal worden gesteld in het economisch en sociaal beleid, 
vooral door het nieuwe hoofdstuk over duurzaamheid dat in de verslagen van 2020 is 
opgenomen; is verheugd over het feit dat de Commissie inziet dat economische groei 
geen doel op zich is en dat de economie in dienst moet staan van de mensen en de 
planeet; merkt op dat het Europees Semester meer nadruk moet leggen op ecologische 
duurzaamheid door de lidstaten te tonen waar structurele hervormingen en investeringen 
in de richting van een duurzaam economisch model het hardst nodig zijn;

4. merkt in dit verband op dat de coördinatie van het macro-economisch beleid van de 
lidstaten onder meer een essentieel middel is om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Green Deal te waarborgen, met name de doelstelling om 
in 2050 klimaatneutraal te zijn;

5. benadrukt dat economische groei definitief moet worden losgekoppeld van het gebruik 
van energie en hulpbronnen om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te 
halen, in overeenstemming met de toezeggingen in het kader van de Overeenkomst van 
Parijs;

6. verzoekt de Commissie het Europees Semester uit te breiden door de huidige aanpak, 
die gebaseerd is op belasting- en begrotingsdiscipline, aan te vullen met klimaat- en 
milieudiscipline, zonder dat daarmee het huidige proces van economische governance in 
de EU verzwakt wordt; verzoekt de Commissie daarom om een nieuwe klimaatindicator 
te ontwikkelen die de economische indicatoren weerspiegelt en de afwijking tussen de 
begroting van de lidstaten en een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde versie van 
hun begroting beoordeelt; benadrukt de noodzaak van deze indicator om lidstaten in het 
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kader van de Overeenkomst van Parijs een indicatie te geven van hun 
temperatuurverloop, en het op die manier mogelijk te maken dat het uitgebreidere 
Europees Semester aanbevelingen kan geven over de verlichting van de klimaatschuld;

7. beklemtoont dat het noodzakelijk is de belemmeringen voor overheidsinvesteringen ten 
gunste van de transitie weg te nemen; onderstreept de noodzaak om te bouwen op 
praktijken uit de particuliere investeringsaccounting die het mogelijk maken de kosten 
van een investering in de tijd te spreiden; dringt er daarom bij de Commissie op aan na 
te gaan of er voor publieke investeringen een afschrijvingsregeling kan worden 
ingevoerd, zodat publieke investeringen die aan de taxonomie voldoen, een 
gekwalificeerde behandeling kunnen krijgen en de kosten kunnen worden gespreid over 
de levenscyclus van gerelateerde publieke investeringen;

8. benadrukt het belang van de bijdrage van de lidstaten aan de verwezenlijking van de 
SDG’s en het potentieel van deze bijdrage op het vlak van werkgelegenheid, aangezien 
hiermee nieuwe banen het licht zullen zien in de dienstensector en bij de ontwikkeling 
van duurzame producten en markten;

9. schaart zich volledig achter het standpunt van de Commissie dat belastingen en 
subsidies de overgang naar een groene economie moeten ondersteunen; verzoekt de 
Commissie ambitieuze landenspecifieke aanbevelingen te formuleren ter bevordering 
van nationale belastinghervormingen en een snelle uitfasering van subsidies voor 
fossiele brandstoffen met als doel de overgang naar een groene economie te 
ondersteunen;

10. onderstreept hoe belangrijk een gestructureerde en systematische dialoog met de 
parlementen van de lidstaten en het maatschappelijk middenveld op nationaal niveau is, 
zodat meer betrokkenheid tot stand komt.
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