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EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Επιτροπή (2019-
2024) θέτουν ως αρχή την ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και ότι η προσέγγιση 
αυτή αντικατοπτρίζεται στις επιστολές ανάθεσης καθηκόντων για τον αρμόδιο για την 
οικονομία Επίτροπο και για τους Εκτελεστικούς Αντιπροέδρους που είναι αρμόδιοι για 
την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και για μια οικονομία στην υπηρεσία των 
ανθρώπων· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση αναδεικνύει την 
ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία σε κινητήρια δύναμη της οικονομικής στρατηγικής της 
ΕΕ, προκειμένου η ΕΕ να ακολουθήσει τον σωστό δρόμο για την επίτευξη ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με την ετήσια 
στρατηγική για την ανάπτυξη για το 2020 επανεστιάζει τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, με σκοπό να τεθούν στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής η 
βιωσιμότητα και η ευημερία των πολιτών, ιδίως με τη νέα ενότητα που δημιουργήθηκε 
στην έκθεση του 2020 και η οποία αφορά τη βιωσιμότητα·

4. σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο συντονισμός των μακροοικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών αποτελεί, μεταξύ άλλων, απαραίτητο εργαλείο για να εξασφαλιστεί η 
επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, και ιδίως του ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρύνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συμπληρώνοντας 
την τρέχουσα προσέγγιση που βασίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία, με στοιχεία 
κλιματικής και περιβαλλοντικής πειθαρχίας, χωρίς να αποδυναμωθεί η υφιστάμενη 
διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αναπτύξει έναν νέο δείκτη για το κλίμα, που να αντικατοπτρίζει τους 
οικονομικούς δείκτες και να αξιολογεί την απόκλιση μεταξύ του προϋπολογισμού του 
εκάστοτε κράτους μέλους και ενός σεναρίου για τον εθνικό προϋπολογισμό το οποίο θα 
είναι ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού· τονίζει ότι ο εν λόγω δείκτης 
πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη μια ένδειξη της πορείας τους, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού, ως προς την εξέλιξη της θερμοκρασίας, ούτως ώστε να 
μπορούν να διατυπωθούν συστάσεις, βάσει του διευρυμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε 
σχέση με τη μείωση του κλιματικού χρέους·

6. υπογραμμίζει τη σημασία του διαρθρωμένου και συστηματικού διαλόγου με την 
κοινωνία των πολιτών σε εθνικό επίπεδο με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερος 
ενστερνισμός.


