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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. τονίζει ότι η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της 

ανάγκης να εξευρεθεί νέο μοντέλο ανάπτυξης για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις 

επιλεκτικές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς, και να προωθηθεί η μετάβαση σε ένα 

οικονομικό μοντέλο που συνδυάζει τη βιομηχανική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα· επαναλαμβάνει, συνεπώς, ότι η περιβαλλοντική διάσταση θα πρέπει να 

διαδραματίσει πλήρη ρόλο, μαζί με την οικονομική και την κοινωνική διάσταση, στη 

διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

2. εκφράζει τη λύπη του διότι η ανάκαμψη στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι αργή και 

εύθραυστη, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για επιτάχυνση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, προώθηση των επενδύσεων και δημιουργία μιας ανταγωνιστικότερης 

οικονομίας· 

3. επικροτεί το γεγονός ότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 η κυκλική 

οικονομία συγκαταλέγεται ρητά στις γενικές οικονομικές προτεραιότητες της ΕΕ· 

4. επισημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί αναμφίβολα πολύ σοβαρή παγκόσμια 

πρόκληση, και ότι η ταχεία δράση θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα της ΕΕ· 

υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της Συμφωνίας του Παρισιού, που συνάφθηκε 

τον Δεκέμβριο του 2015 κατά την COP21 και αποτελεί παγκόσμιο ορόσημο για την 

προώθηση της παγκόσμιας συλλογικής μετάβασης προς μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα και με ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή· σημειώνει ότι η Συμφωνία θέτει 

μια ποιοτική μακροπρόθεσμη επιδίωξη για μείωση των εκπομπών, ευθυγραμμιζόμενη με 

τον στόχο της συγκράτησης της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδα πολύ 

κατώτερα των 2º°C, και για συνέχιση των προσπαθειών, ώστε να μην υπερβεί η αύξηση 

τους 1,5º°C· ζητεί συνεπώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη, στο πλαίσιο 

των συστάσεών της ανά χώρα, την ανάγκη  να επενδύουν τα κράτη μέλη σε ενεργειακά 

έργα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του 

Παρισιού· επισημαίνει ότι η αποτελεσματική μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα προϋποθέτει μεγάλες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς όπως η 

ενέργεια, η διαχείριση αποβλήτων, οι μεταφορές και τα κτίρια· ζητεί, εν προκειμένω, τη 

διάθεση πόρων για βιώσιμες επενδύσεις στο πλαίσιο του επικείμενου κανονισμού «ΕΤΣΕ 

2»· 

5. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ως εργαλείο για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΕ που απορρέουν από την Ατζέντα του 2030 για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικότερα δε να ενσωματώσει στη διαδικασία πολιτικές και 

ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για βιώσιμη παραγωγή 

και κατανάλωση, για την επισιτιστική ασφάλεια και για τη βιοποικιλότητα· 

6. υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, η προστασία του κλίματος και η 

δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ επιβάλλουν τη χρήση των πόρων μας με 

ευφυέστερο και πιο βιώσιμο τρόπο, τη μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία στην 
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περιβαλλοντική ρύπανση, τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά 

καύσιμα και τη μείωση της εξάρτησης από την εισαγωγή πρώτων υλών· θεωρεί ότι η 

έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, πρωτίστως 

με σκοπό τη στήριξη των μέτρων πρόληψης, την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης 

και την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 

η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου 600 δισεκατομμύρια EUR 

ετησίως για τις επιχειρήσεις της ΕΕ· επαναλαμβάνει, συνεπώς, το αίτημά του για την 

ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και την 

καθιέρωση βασικού δείκτη αποδοτικής χρήσης των πόρων, και για την εξασφάλιση του 

εφοδιασμού με βασικές πρώτες ύλες, προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση της ΕΕ σε 

μια κυκλική οικονομία· υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις σε 

αποδεδειγμένα πράσινες τεχνολογίες ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι στόχοι του 2030 για το 

κλίμα και την ενέργεια· 

7. τονίζει τη σημασία που έχει η τρέχουσα μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τα απόβλητα 

για τη διευκόλυνση της μετάβασης της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ένα κυκλικό μοντέλο· 

8. υπογραμμίζει ότι η βελτιωμένη και αποδοτικότερη χρήση των πόρων, η μείωση της 

ενεργειακής εξάρτησης από το εξωτερικό και η καθιέρωση της βιώσιμης παραγωγής, 

βάσει βελτιωμένων απαιτήσεων για τη σχεδίαση των προϊόντων και πιο βιώσιμων 

προτύπων κατανάλωσης, προϋποθέτουν προώθηση της επιχειρηματικότητας και 

δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως επίσης ουσιαστική υλοποίηση των διεθνών στόχων 

και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, σε πλαίσιο δημοσιονομικής υπευθυνότητας και 

οικονομικής ανταγωνιστικότητας· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τη 

διασυνδεσιμότητα, με βάση στόχους που έχουν τεθεί σε ενωσιακό επίπεδο· 

9. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με μελέτη του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν 

εφαρμοζόταν πλήρως η νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα στο σύνολό της, η Ευρώπη θα 

εξοικονομούσε 72 δισεκατομμύρια EUR ετησίως και ο κύκλος εργασιών των τομέων της 

διαχείρισης αποβλήτων και της ανακύκλωσης θα αυξανόταν κατά 42 δισεκατομμύρια 

EUR, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 400.000 θέσεων εργασίας έως το 2020· υπενθυμίζει 

ότι η μείωση της ποσότητας αποβλήτων και η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τη 

νομοθεσία στον συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να θεωρούνται ύψιστη προτεραιότητα· 

10. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να μεταρρυθμίσουν τα φορολογικά τους 

συστήματα ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη καθώς και την εφαρμογή δίκαιων κανόνων 

μεταξύ των επιχειρήσεων· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον ρόλο που μπορούν να 

διαδραματίσουν οι περιβαλλοντικοί φόροι, η μεταρρύθμιση της περιβαλλοντικής 

φορολογίας και τα προγράμματα μετατόπισης της φορολογίας ως καίριοι παράγοντες για 

τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, καθώς μπορούν να επιφέρουν οικολογικές 

καινοτομίες που δημιουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στη βελτίωση 

του περιβάλλοντος και στη μείωση της κατανάλωσης πόρων και ενέργειας· 

11. ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στη 

διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

12. επισημαίνει ότι χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη δέσμη δεικτών για την αξιολόγηση των 

μέτρων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη όσον αφορά τη συμβολή τους στην επίτευξη 
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των στόχων που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030 για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ιδίως του στόχου για το υποδιπλασιασμό της σπατάλης 

τροφίμων έως το 2030· τονίζει ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να 

ενσωματωθούν δεόντως τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές της 

Ένωσης· 

13. υπενθυμίζει ότι μπορεί να παρατηρηθεί μια τάση ανάπτυξης όσον αφορά την απασχόληση 

στον κλάδο της οικολογίας σε ολόκληρη την ΕΕ· επισημαίνει ότι περαιτέρω μειώσεις στη 

χρήση της ενέργειας και των πόρων θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία 

περισσότερων θέσεων εργασίας, ιδίως στους τομείς της μόνωσης, των τεχνολογιών 

αντλιών θερμότητας, των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των τεχνολογιών γεωργικής 

άρδευσης με αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων, αλλά επίσης στον τομέα της 

ανακύκλωσης και σε τομείς εξαρτώμενους από τη χρήση πόρων· 

14. επικροτεί την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συγκροτήσει ομάδα 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου (ΟΕΥΕ) για τη βιώσιμη χρηματοδότηση· 

υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη χρηματοδότηση είναι 

αναγκαίες προκειμένου να στηριχθούν οι επενδύσεις στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

καθαρών τεχνολογιών , να διασφαλιστεί ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να 

χρηματοδοτεί την ανάπτυξη κατά τρόπο βιώσιμο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και να 

διευκολυνθεί η δημιουργία μιας ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές κυκλικής οικονομίας 

χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 

14ης Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Ένωση Κεφαλαιαγορών - Επιτάχυνση των 

μεταρρυθμίσεων»· 

15. σημειώνει ότι διάφορα έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) είναι προσανατολισμένα στις υποδομές και 

στην καινοτομία στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας· υπογραμμίζει, ωστόσο, 

την ανάγκη αύξησης της διαθεσιμότητας πράσινων κονδυλίων μέσω του ΕΤΣΕ· 

16. τονίζει ότι οι αποτελεσματικές επενδύσεις στην υγεία και την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων 

για την προαγωγή της υγείας και για την πρόληψη ασθενειών, είναι ουσιώδεις για την 

παροχή ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 

καθώς και για τη σταθερότητα, τη βιωσιμότητα, την οικονομική ευημερία και την 

προώθηση της ανάπτυξης, με θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την παραγωγικότητα, την 

προσφορά εργασίας, το ανθρώπινο δυναμικό και τις δημόσιες δαπάνες· υπενθυμίζει ότι οι 

δαπάνες για υπηρεσίες υγείας αποτελούν επένδυση για πιο υγιείς, ασφαλείς, παραγωγικές 

και ανταγωνιστικές κοινωνίες· τονίζει τη σημασία της βιωσιμότητας του τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική 

οικονομία καθώς αντιστοιχεί στο 8% του συνολικού ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού 

και στο 10% του ΑΕΠ της ΕΕ· 

17. υπογραμμίζει ότι απαιτείται να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο σύστημα κοινοχρησίας της 

γνώσης στον τομέα της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας, και ότι στόχος της εν λόγω 

αξιολόγησης είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τις ιδιότητές των 

τεχνολογιών υγείας, μεταξύ άλλων την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, την 

αποδοτικότητα, τη δυνατότητα εφαρμογής, τις ενδείξεις, το κόστος, τη σχέση κόστους-

αποδοτικότητας και τις κοινωνικές, δεοντολογικές και οικονομικές συνέπειες της χρήσης 

τους· 
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18. επαναλαμβάνει τη σύστασή του να ενσωματωθούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας στις 

ειδικές συστάσεις ανά χώρα· 

19. υπογραμμίζει τη σημασία του διαρθρωμένου συστηματικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο 

με στόχο την αύξηση του ενστερνισμού των ειδικών συστάσεων ανά χώρα από όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη του συστήματος υγείας· συνεπώς, επισημαίνει την ανάγκη για μια 

πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας σε επίπεδο ΕΕ· 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιούν τα συλλεγόμενα στοιχεία  στη χάραξη της 

πολιτικής τους και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη μείωση των 

αποκλίσεων και των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ και εντός των κρατών 

μελών· 

20. επισημαίνει την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των συστημάτων υγείας 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, λαμβανομένων υπόψη όχι μόνο της 

δημοσιονομικής διάστασης αλλά και της πρόσβασης, της αποτελεσματικότητας και της 

ποιότητας στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη· 

21. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις συνδεόμενες με την παροχή 

υγειονομικής περίθαλψης δαπάνες που επιβαρύνουν τα κράτη μέλη ως αποτέλεσμα 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ασκώντας πρόσθετη πίεση στα συστήματα υγειονομικής 

περίθαλψης, όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που καταφθάνουν στην ΕΕ σε 

συνθήκες που απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα, ότι η εν λόγω αναγκαία ιατρική βοήθεια 

είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και 

για τη μείωση του κινδύνου με σκοπό την προστασία των πολιτών της ΕΕ από πιθανή 

έκθεση σε ασθένειες που ενδημούν στις χώρες καταγωγής, και ότι η σχετική οικονομική 

επιβάρυνση θα πρέπει επομένως να λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά την αξιολόγηση των 

προϋπολογισμών των κρατών μελών. 
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