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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat het debat over het Europees semester van bijzonder belang is om een nieuw 

model uit te werken voor de ontwikkeling van structurele hervormingen en selectieve 

investeringen in strategische gebieden, waarmee wordt overgeschakeld op een 

economisch model dat industriële ontwikkeling combineert met milieuduurzaamheid; 

herhaalt daarom dat de milieudimensie, samen met de economische en de sociale 

dimensie, een volwaardige rol moet spelen in het proces van het Europees semester; 

2. betreurt dat het herstel in de EU traag en broos blijft, waaruit duidelijk blijkt dat de 

structurele hervormingen moeten worden opgevoerd, dat investeringen moeten worden 

aangemoedigd en dat er een meer concurrerende economie moet worden opgebouwd; 

3. is verheugd dat de circulaire economie in de jaarlijkse groeianalyse 2017 duidelijk als een 

van de algemene economische prioriteiten van de EU wordt vermeld; 

4. wijst erop dat de klimaatverandering zonder enige twijfel een zeer ernstig mondiaal 

probleem is en dat snel optreden een topprioriteit moet blijven voor de EU; onderstreept in 

dit verband het belang van de overeenkomst van Parijs die in december 2015 tijdens de 

COP 21 is goedgekeurd, een wereldwijde mijlpaal bij de bevordering van de wereldwijde 

gezamenlijke overgang naar een koolstofarme en klimaatbestendige samenleving; neemt 

er nota van dat de overeenkomst een kwalitatieve emissiereductiedoelstelling voor de 

lange termijn bevat in overeenstemming met de doelstelling om de wereldwijde 

temperatuurstijging ruim beneden 2 °C te houden en te streven naar een maximum van 

1,5 °C; vraagt de Commissie derhalve om er in haar landenspecifieke aanbevelingen 

rekening meer te houden dat de lidstaten in energieprojecten met een lage koolstofemissie 

moeten investeren om de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs te halen; wijst 

erop dat een effectieve overgang naar een koolstofarme samenleving grote investeringen 

vereist op strategische gebieden zoals energie, afvalbeheer, vervoer en gebouwen; vraagt 

dat er in het kader van de komende EFSI 2-verordening middelen worden uitgetrokken 

voor duurzame investeringen; 

5. vraagt de Commissie het Europees semester te gebruiken als instrument om de 

toezeggingen van de EU in het kader van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 

gestand te doen, en in het proces met name beleidslijnen en doeltreffende maatregelen op 

te nemen op het gebied van klimaatverandering, duurzame productie en consumptie, 

voedselveiligheid en biodiversiteit; 

6. herinnert eraan dat voor duurzame groei, klimaatbescherming en banencreatie in de EU 

zorgen, betekent dat we onze hulpbronnen op een slimmere en duurzamere manier moeten 

gebruiken, de belastingdruk moeten verleggen van arbeid naar milieuverontreiniging, 

subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk moeten afschaffen en minder afhankelijk 

moeten worden van de invoer van grondstoffen; meent dat de nadruk moet liggen op de 

toepassing van de afvalhiërarchie, voornamelijk ter ondersteuning van de uitvoering van 

preventieve maatregelen, meer recycling en hergebruik van producten; merkt op dat de 

circulaire economie het bedrijfsleven in de EU een besparing van ongeveer 600 miljard 
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EUR per jaar kan opleveren; vraagt daarom nogmaals dat de beginselen van de circulaire 

economie in het Europees semester worden opgenomen en dat er voor belangrijke 

grondstoffen een hoofdindicator voor hulpbronnenefficiëntie en voorzieningszekerheid 

komt, teneinde de overgang van de EU naar een circulaire economie te bespoedigen; 

onderstreept dat er meer in beproefde groene technologieën moet worden geïnvesteerd om 

de Europa 2020-doelstellingen voor duurzame groei en de klimaat- en 

energiedoelstellingen voor 2030 te verwezenlijken; 

7. benadrukt hoe belangrijk de aan de gang zijnde hervorming van de afvalwetgeving is om 

de overgang van de Europese economie naar een circulair model te bevorderen; 

8. wijst erop dat om een beter en efficiënter gebruik van hulpbronnen te stimuleren, de 

afhankelijkheid van buitenlandse energie te verminderen en duurzame productie in te 

voeren op basis van betere productontwerpvereisten en duurzamere consumptiepatronen, 

ondernemerschap en banencreatie moeten worden bevorderd, de internationale 

streefcijfers en de milieudoelstellingen van de EU effectief ten uitvoer moeten worden 

gelegd en de inkomstenbronnen moeten worden gediversifieerd, in een context van 

verantwoord begrotingsbeleid en economisch concurrentievermogen; is van oordeel dat 

het Europees semester eveneens verslaglegging over energie-efficiëntie en 

interconnectiviteit moet omvatten aan de hand van op EU-niveau vastgelegde streefcijfers; 

9. wijst erop dat uit een onderzoek van de Commissie uit 2012 bleek dat als alle EU-

afvalwetgeving volledig werd uitgevoerd, Europa 72 miljard EUR per jaar zou besparen, 

de omzet van de sector afvalbeheer en recycling met 42 miljard EUR zou toenemen en er 

in de periode tot 2020 circa 400 000 banen zouden worden gecreëerd; brengt in 

herinnering dat de vermindering van de hoeveelheid afval en het toezicht op de naleving 

van de wetgeving ter zake de hoogste prioriteit moeten krijgen; 

10. wijst erop dat de lidstaten hun belastingstelsels moeten hervormen om groei en billijke 

regels voor bedrijven te ondersteunen; benadrukt in dit verband de rol van milieubelasting, 

milieubelastinghervormingen en belastingverschuivingsprogramma's als sleutelfactoren 

voor de overgang naar een groene economie, omdat hiermee ecologische innovaties in 

gang kunnen worden gezet die welvaart en banen creëren en bijdragen aan een beter 

milieu en een lager energie- en hulpbronnenverbruik; 

11. vraagt de Commissie de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling op te nemen in het 

proces van het Europees semester; 

12. wijst erop dat er een uitgebreidere reeks indicatoren nodig is om te beoordelen in welke 

mate de maatregelen die de lidstaten hebben genomen, bijdragen aan de verwezenlijking 

van de doelen die de EU in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling heeft 

vastgesteld, en met name de doelstelling om de voedselverspilling tegen 2030 te halveren; 

benadrukt dat de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling naar behoren moeten 

worden opgenomen in het interne en externe beleid van de Unie; 

13. brengt in herinnering dat er in de hele EU een trend van groeiende werkgelegenheid in de 

eco-industrie te zien is; wijst erop dat een verdere vermindering van het energie- en 

hulpbronnenverbruik kan leiden tot extra banen, met name in de sectoren isolatie, 

warmtepomptechnologieën, elektrisch aangedreven voertuigen en waterefficiënte 

irrigatietechnologieën voor de landbouw, maar ook in de recyclingsector en in sectoren 
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die afhankelijk zijn van hulpbronnen; 

14. is ingenomen met het besluit van de Commissie om een deskundigengroep op hoog niveau 

inzake duurzame financiering op te richten; onderstreept dat hervormingen met het oog op 

duurzame financiering noodzakelijk zijn om investeringen in schone technologieën en de 

uitrol ervan te ondersteunen, ervoor te zorgen dat het financiële systeem op de lange 

termijn op een duurzame manier groei kan financieren en tot de totstandbrenging van een 

koolstofarme, klimaatbestendige en circulaire economie bij te dragen, zoals uiteengezet in 

de mededeling van de Commissie van 14 september 2016 met als titel 

"Kapitaalmarktenunie – Versnellen van de hervorming"; 

15. stelt vast dat verscheidene projecten waaraan financiering met middelen van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen (EFSI) zal worden toegekend, gericht zijn op 

infrastructuur en innovatie in de sectoren milieu en gezondheid; onderstreept evenwel dat 

het nodig is om meer groene fondsen beschikbaar te stellen via het EFSI; 

16. benadrukt dat doeltreffende investeringen in gezondheid en onderwijs, met inbegrip van 

gezondheidsbevordering en ziektepreventie, essentieel zijn voor een gelijke toegang tot 

gezondheidszorg voor iedereen en voor stabiliteit, duurzaamheid, economische welvaart 

en bevordering van groei, met resultaten op het vlak van productiviteit, arbeidsaanbod, 

menselijk kapitaal en overheidsuitgaven; brengt in herinnering dat uitgaven voor 

gezondheidsdiensten investeringen zijn in gezondere, veiligere, productievere en meer 

concurrerende samenlevingen; onderstreept het belang van duurzaamheid in de 

zorgsector, die met 8 % van de beroepsbevolking en 10 % van het bbp in de EU een 

belangrijke rol in de economie als geheel vervult; 

17. benadrukt dat er een duurzaam systeem van kennisdeling op het gebied van de evaluatie 

van gezondheidstechnologie moet worden opgezet en dat de evaluatie van 

gezondheidstechnologie tot doel heeft kwesties met betrekking tot de eigenschappen van 

gezondheidstechnologie aan te pakken, zoals veiligheid, doeltreffendheid, efficiëntie, 

toepasbaarheid, indicaties, kosten en kostenefficiëntie, alsook de sociale, ethische en 

economische gevolgen van het gebruik ervan; 

18. beveelt andermaal aan om de beginselen van de circulaire economie op te nemen in de 

landenspecifieke aanbevelingen; 

19. onderstreept het belang van een gestructureerde en systematische dialoog op nationaal 

niveau om alle belanghebbenden van het gezondheidsstelsel meer ownership te geven 

over de landenspecifieke aanbevelingen; wijst erop dat de prestaties van de 

gezondheidsstelsels daarom aan een uitgebreidere beoordeling op EU-niveau moeten 

worden onderworpen; moedigt de lidstaten aan om de verzamelde bewijzen in hun 

beleidsvorming te gebruiken en om best practices uit te wisselen teneinde de verschillen 

binnen en tussen de lidstaten op gezondheidsgebied te verminderen; 

20. wijst erop dat de gezondheidsstelsels in het kader van het Europees semester aan een 

uitgebreidere beoordeling op EU-niveau moeten worden onderworpen, waarbij niet alleen 

naar begrotingsaspecten wordt gekeken, maar ook naar toegankelijkheid, doeltreffendheid 

en kwaliteit in de Europese gezondheidssector; 

21. benadrukt dat de nodige aandacht moet worden besteed aan de zorgkosten die de lidstaten 



 

PE593.988v02-00 6/7 AD\1115286NL.docx 

NL 

maken als gevolg van noodsituaties die de gezondheidsstelsels extra onder druk zetten, 

zoals de aankomst van immigranten en vluchtelingen in de EU in omstandigheden die 

onmiddellijke medische aandacht vereisen, dat de nodige medische bijstand essentieel is, 

zowel ter bescherming van de mensenrechten als met het oog op risicobeperking om EU-

burgers te beschermen tegen mogelijke blootstelling aan ziekten die endemisch zijn in de 

landen van herkomst van de migranten, en dat bij de evaluatie van de begrotingen van de 

lidstaten daarom naar behoren rekening moet worden gehouden met de daaraan verbonden 

kosten. 
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