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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wzywa Komisję do dostosowania procesu europejskiego semestru do nowych 
długoterminowych ram strategicznych opierających się na celach zrównoważonego 
rozwoju, aby wspierać państwa członkowskie w osiąganiu wzrostu zrównoważonego 
pod względem środowiskowym i sprzyjającego włączeniu społecznemu; ponownie 
podkreśla znaczenie monitorowania wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych, 
aby zapewnić większe postępy w realizacji jego podstawowych zasad, w szczególności 
prawa dostępu do przystępnej cenowo, wysokiej jakości profilaktycznej opieki 
zdrowotnej;

2. podkreśla, że ekologizacja gospodarki oraz inwestycje w bardziej efektywne systemy 
opieki zdrowotnej zwiększą zdolność Europy do podnoszenia dobrobytu obywateli; 
zauważa, że należy brać pod uwagę krótkoterminowe skutki budżetowe reform 
strukturalnych wraz z ich długoterminowymi skutkami środowiskowymi, 
gospodarczymi i społecznymi;

3. uważa, że ważne jest wykorzystanie europejskiego semestru do przyspieszenia przejścia 
na zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym;

4. z zadowoleniem przyjmuje proponowany w następnym okresie programowania 
przydział środków finansowych UE na wsparcie państw członkowskich we wdrażaniu 
zaleceń i reform strukturalnych, podkreśla jednak, że nie należy uzależniać wsparcia od 
spełnienia tego warunku; wzywa do przyjęcia bardziej długoterminowej perspektywy w 
monitorowaniu i ocenie postępu reform;

5. z zadowoleniem stwierdza, że w dziedzinie opieki zdrowotnej w procesie europejskiego 
semestru przesunięto nacisk z oszczędności kosztów na wydajność systemu opieki 
zdrowotnej, przez co doceniono znaczenie efektów zdrowotnych i dostępu do wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej; wzywa do opracowania wspólnych wskaźników i metodyki 
oceny wyników systemów opieki zdrowotnej w celu zmniejszenia nierówności 
zdrowotnych;

6. podkreśla znaczenie zorganizowanego i systematycznego dialogu ze społeczeństwem 
obywatelskim na szczeblu krajowym w celu zwiększenia poczucia odpowiedzialności.
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