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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. призовава Комисията да адаптира процеса на европейския семестър към нова 
дългосрочна стратегическа рамка, ръководена от целите за устойчиво развитие 
(ЦУР), за да се подкрепят държавите членки в постигането на екологосъобразен и 
социално приобщаващ растеж; отново подчертава, че е важно да се наблюдава 
прилагането на Европейския стълб на социалните права, за да се гарантира 
постигането на значителен напредък в осъществяването на основните му 
принципи, по-специално правото на достъп до висококачествени профилактични 
здравни грижи на достъпни цени за всички;

2. подчертава, че социалната политика и политиката в областта на климата и 
околната среда следва да играят пълноценна роля в процеса на европейския 
семестър в допълнение към неговите икономически измерения; призовава за 
включването на показатели, насочени към измерване на устойчивостта и 
благосъстоянието;

3. подчертава, че за постигането на целите на ЕС до 2030 г. в областта на климата и 
енергетиката, в съответствие с ангажиментите, поети в рамките на Парижкото 
споразумение е необходимо трайно отделяне на използването на енергията и 
ресурсите от икономическия растеж;

4. призовава Комисията да включи в европейския семестър целта за постигане на 
неутрална по отношение на климата икономика; припомня ангажимента на ЕС за 
постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. чрез социално 
справедлив преход и по икономически ефективен начин;

5. изтъква, че декарбонизацията на икономиката на ЕС ще стимулира значителни 
допълнителни инвестиции; припомня, че понастоящем около 2 % от БВП на ЕС се 
инвестира в неговата енергийна система и свързаната с нея инфраструктура; 
отбелязва, че този дял би трябвало да се увеличи до 2,8 %, за да се постигне 
икономика с нулеви нетни емисии на парникови газове, което изисква значителни 
допълнителни инвестиции в сравнение с базовото равнище;

6. припомня необходимостта от съгласуване на ангажиментите на ЕС за 
финансиране с целите от Париж в областта на климата, включително оценка на 
това дали инвестициите подкрепят или са съвместими с целите в областта на 
климата, увеличаване на финансирането на борбата с изменението на климата и 
интегриране на свързана с климата информация при отчитането на финансовите 
потоци;

7. подчертава необходимостта в Европейския семестър да бъдат интегрирани целите 
в областта на климата и енергетиката, определени от държавите членки в рамките 
на Регламента относно управлението на Енергийния съюз и на действията в 
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областта на климата1;

8. подчертава, че екологизирането на икономиката и инвестирането в по-ефективни 
системи за здравеопазване ще увеличат способността на Европа да подобрява 
благополучието на своите граждани; отбелязва, че краткосрочните фискални 
последствия от структурните реформи и тяхното дългосрочно екологично, 
икономическо и социално въздействие следва да се вземат под внимание;

9. счита, че е важно европейският семестър да се използва, за да се ускори преходът 
към кръгова икономика на нулеви нетни емисии, която е ефективна от гледна 
точка на ресурсите и енергията и се основава на енергия от възобновяеми 
източници, като допринася за устойчивото развитие и постигането на целите за 
устойчиво развитие; отново подчертава значението на финансовата подкрепа от 
ЕС за регионите, интензивно използващи въглища и създаващи въглеродни 
емисии, за да се даде възможност за справедлив енергиен преход към чисти 
технологии и решения за енергийна ефективност, като същевременно се създават 
устойчиви работни места;

10. счита, че европейският семестър е основен инструмент, без който целите на ЕС в 
областта на биологичното разнообразие и съответните социално-икономически 
ползи няма да бъдат постигнати;

11. приветства предложението да се отпусне  финансиране от ЕС през следващия 
програмен период, за да се подпомогнат държавите членки при изпълнението на 
препоръките и структурните реформи, но подчертава, че тази връзка не следва да 
бъде под формата на обвързване с условия; призовава при наблюдението и 
оценката на напредъка на реформите да бъде възприета по-дългосрочна 
перспектива;

12. приветства признанието в рамките на европейския семестър, че държавите членки 
следва да отделят особено внимание на адаптивността на работната сила с цел да 
се гарантира, че работниците разполагат с необходимите умения, за да са в крак с 
технологичния напредък; подчертава в този контекст необходимостта да се 
възприеме подход на справедлив преход, който да гарантира приобщаването и 
участието на всички засегнати лица и да подкрепя работната сила и създаването 
на достойни и качествени работни места;

13. приветства факта, че в областта на здравеопазването процесът на европейския 
семестър е изместил акцента от намаляването на разходите към резултатността на 
системата за здравеопазване, като признава значението на резултатите за здравето 
и на достъпа до висококачествено здравеопазване на достъпна за всички цена; 
призовава да бъдат разработени общи показатели и методологии за оценка на 
резултатността на системите за здравеопазване, за да се намали 
неравнопоставеността в здравеопазването; подкрепя усилията за разработване на 
общи показатели и методологии, за да се даде възможност за оценка на 
резултатите от работата на националните системи за здравеопазване, включително 

                                               
1 Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно 
управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).
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неравенствата и пропуските в достъпа до здравеопазване;

14. подчертава, че ефективните инвестиции в здравеопазването, включително в 
научните изследвания в областта на здравеопазването и профилактиката на 
заболяванията, са от съществено значение за осигуряването на равен достъп на 
гражданите до висококачествени здравни услуги; подчертава значението на 
устойчивостта на сектора на здравеопазването;

15. подчертава, че за да се увеличи ангажираността, е важно диалогът с гражданското 
общество на национално равнище да бъде структуриран и систематичен; счита, че 
Комисията следва да събере информация от широк кръг заинтересовани страни и 
да осигури по-голяма публичност във връзка със специфичните за всяка държава 
препоръки и докладите за държавите, включително чрез повече обсъждания на 
по-високо политическо равнище;

16. призовава Комисията да придаде териториално измерение на европейския 
семестър както на аналитично, така и на оперативно равнище; освен това счита, че 
за да се гарантира ефективното управление на структурните политики, 
регионалните и местните органи трябва да участват в изготвянето и вземането на 
решения относно тези политики чрез процес на смесено планиране „отгоре-
надолу“ и обратно;

17. призовава за структурирано участие на гражданското общество и организациите 
за опазване на околната среда в процеса на европейския семестър, както и за по-
голямо участие на министрите на околната среда в процеса на европейския 
семестър на равнището на Съвета;

18. призовава за по-голяма съгласуваност с други политики на ЕС, например 
политиките, свързани с изменението на климата и неустойчивото използване на 
природните ресурси;

19. подчертава необходимостта от засилване на общия европейски капацитет за 
реагиране при бедствия като суша в южноевропейските държави, катастрофални 
наводнения, горски пожари и земетресения; подчертава необходимостта от 
насърчаване на по-голямо сътрудничество в областта на предварителното 
планиране на европейските операции за реагиране при бедствия чрез, наред с 
други мерки, картографиране на активите на държавите членки, изготвяне на 
планове за действие при извънредни ситуации и подобряване на плановете за 
управление на риска.
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