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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за 

резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава факта, че все по-екологосъобразният характер на икономиките от ЕС 

допринася за дългосрочен и устойчив на кризи растеж, засилва 

конкурентоспособността и създава работни места и едновременно с това подобрява 

енергийната сигурност и енергийната независимост на Съюза, и подчертава, че 

екологосъобразната икономика следва да бъде разглеждана като основна движеща 

сила за развитието на икономиката; 

2. призовава Комисията да включи придаването на екологосъобразен характер на 

икономиките от ЕС сред приоритетите на годишния обзор на растежа за 2015 г., 

европейския семестър и прегледа на стратегията „Европа 2020“, за да се подкрепи 

преходът към нисковъглеродни икономики с ефективно използване на ресурсите в 

ЕС; 

3. подчертава факта, че подобряването на ресурсната и енергийната ефективност 

помага на европейските предприятия, особено на МСП, да създават икономии, да 

завоюват развиващи се пазари и да намаляват потребността от суровини; 

4. подчертава необходимостта от постепенно премахване на вредните за околната 

среда субсидии до 2020 г. и от изместване на данъците от труда към по-

благоприятни за растежа основи, като например екологично данъчно облагане; 

5. набляга на факта, че подобряването на ефективното използване на ресурсите е 

жизнено важно, тъй като то увеличава конкурентоспособността чрез спестяване и 

намаляване на зависимостта от суровини и материали; поради това повтаря своя 

призив за интегриране на програмата за ефективно използване на ресурсите в 

европейския семестър; 

6. счита, че европейският семестър следва да взема предвид наличните данни относно 

енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност; изразява 

съжаление, че съгласно последните оценки на Комисията се очаква Европейският 

съюз да изпълни едва наполовина целта си за 20 % енергийна ефективност и че 

съществува опасност сегашните планове на държавите членки да изостанат 

значително от общата цел за 20 % енергийна ефективност, заложена в стратегията 

„Европа 2020“; призовава държавите членки да работят по-усилено за постигане на 

националните цели за енергийна ефективност като част от техните национални 

програми за реформи; 

7. счита, че и в европейския семестър, и в прегледа на стратегията „Европа 2020“ 

следва да се включат методологии за измерване и бенчмаркинг на ефективното 

използване на ресурсите, както и водещ показател и водеща цел; 

8. счита, че европейският семестър следва да включва също докладване относно 
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енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност въз основа на 

правно обвързващи цели, определени в законодателството на Съюза; 

9. отново отправя своя призив за насърчаване на екоиновациите чрез конкретни 

препоръки в рамките на европейския семестър, тъй като те предлагат ясни 

перспективи за новите предприятия и възраждане на традиционните сектори с по-

екологични работни места; 

10. отбелязва, че различията между държавите членки, идентифицирани в годишния 

обзор на растежа за 2014 г., ограничават потенциала за растеж на 

екологосъобразната икономика; поради това набляга на спешната необходимост да 

се приложат изцяло постиженията на правото на ЕС в областта на отпадъците, 

включително минимални цели, и чрез национални стратегии за предотвратяване и 

управление на отпадъците да се приложат изискванията на ЕС за енергийна 

ефективност. 

11. отбелязва, че ЕС продължава да генерира средно около пет тона отпадъци на човек 

годишно, като не повече от една трета от тези отпадъци се рециклира ефективно; 

подчертава факта, че Европа следва да постигне по-голям напредък в превръщането 

на отпадъците в ресурси и в насърчаването на устойчиви начини на управление на 

отпадъците, като например рециклирането; призовава държавите членки да 

прилагат в пълна степен законодателството в областта на отпадъците на национално 

равнище с цел да се намалят съществуващите неравенства и да се премине към по-

кръгова икономика; 

12. подчертава необходимостта от засилено участие на министрите на околната среда 

от ЕС в процеса на европейския семестър на равнището на Съвета; 

13. подчертава важността на ефективните и устойчиви системи за здравеопазване за 

пациентите и в по-общ план като дългосрочна инвестиция в икономически и 

социален растеж; подчертава факта, че системите за здравеопазване в Европа – на 

които се падат 8 % от общата европейска работна ръка и 10 % от БВП в 

Европейския съюз – се предвижда да създават значителни възможности за заетост 

според годишния обзор на растежа за 2014 г.; поради това призовава Комисията да 

постави по-голям акцент в своя пакет от специфични за всяка държава препоръки 

върху реформите, необходими за подкрепа на устойчивостта, ефикасността и 

качеството на националните системи за здравеопазване, и изисква в процеса на 

европейския семестър да бъдат включени конкретни познания в областта на 

здравната политика; 

14. отбелязва препоръките за по-ефективно по отношение на разходите здравеопазване; 

подчертава факта, че въпреки че укрепването на ефикасността и финансовата 

устойчивост на висококачествените системи за здравеопазване е важно, то трябва да 

бъде придружавано от конкретни ангажименти за осигуряване на достъп до 

висококачествени здравни грижи, което също така допринася за социалното 

сближаване и справянето със социалното изключване; 

15. призовава Комисията да разработи надеждни методи за измерване на достъпа до 

висококачествени здравни грижи и ефективността на системите за здравеопазване, 
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така че да се спомогне за намаляване на различията и неравенствата в 

здравеопазването между държавите членки и в самите държави членки. 
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