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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir 
pinigų politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi biologinės įvairovės nykimas, klimato kaita, tarša ir gamtinio kapitalo 
praradimas yra glaudžiai susiję su ekonomine veikla ir ekonomikos augimu;

1. ypač palankiai vertina tai, kad 2021 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje 
patvirtinamas Europos semestro (semestro) proceso perorientavimas, kad vykdant 
ekonominę ir socialinę politiką daugiausia dėmesio būtų skiriama tvarumui, sveikatai ir 
piliečių gerovei; pritaria Komisijos nuomonei, išdėstytai 2020 m. metinėje tvaraus 
augimo strategijoje, kad ekonomikos augimas nėra savaiminis tikslas, tačiau tvarus 
vystymasis turėtų užtikrinti bendrą klestėjimą visiems, kartu visapusiškai atsižvelgiant į 
mūsų planetos galimybių ribas; pakartoja, kad įgyvendinant šiuos prioritetus itin svarbų 
vaidmenį atlieka inovacijos, technologinė pažanga, švietimas ir žmogiškojo kapitalo 
vystymas; pabrėžia, kad makroekonominis stabilumas, aplinkos tvarumas, atsparumas, 
našumas ir socialinis teisingumas yra pagrindiniai Europos semestro procese siekiamo 
visa apimančio „konkurencingo tvarumo“ tikslo komponentai;

2. palankiai vertina darnaus vystymosi tikslų (DVT) įtraukimą į Europos semestro procesą 
ir tai, kad į 2020 m. ciklą įtrauktas specialus skyrius dėl aplinkos tvarumo ir valstybių 
narių pažangos siekiant DVT; yra susirūpinęs dėl to, kad kai kurie Europos 
aplinkosauginiai pėdsakai viršija planetos ribas; ragina Komisiją laikytis šio požiūrio 
2021 m. cikle, papildant vertinimą, kaip ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planai turėtų prisidėti prie žaliosios pertvarkos;

3. pabrėžia, kad dabartinė pandemija pademonstravo, jog Europos semestras turi veikti 
kaip sistema, sudaranti sąlygas valstybėms narėms stiprinti viešąsias sveikatos 
priežiūros sistemas, siekiant užtikrinti aukštos kokybės, prieinamas ir teisingas 
sveikatos priežiūros paslaugas visiems ir visada;

4. pabrėžia, kad reikia paspartinti semestro proceso derinimą su ilgalaikiais ES klimato ir 
aplinkos apsaugos tikslais, kaip nurodyta Komisijos įsipareigojimuose pagal Europos 
žaliąjį kursą, Paryžiaus susitarimą ir naują visuotinį susitarimą dėl veiksmų po 2020 m. 
pagal Biologinės įvairovės konvenciją; pabrėžia, kad valstybių narių makroekonominės, 
socioekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimas, be kita ko, yra esminė priemonė 
siekiant įgyvendinti Europos žaliąjį kursą; atkreipia dėmesį į Europos semestro proceso, 
kaip priemonės, skirtos pažangai, padarytai siekiant Europos žaliojo kurso tikslų ir 
Sąjungos įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą bei DVT, įvertinti, potencialą;

5. pabrėžia valstybių narių ekonominės ir biudžeto politikos bei Europos siekių ir 
viešosios politikos nuoseklumo svarbą; pabrėžia, kad Sąjungos atsigavimas po COVID-
19 krizės suteikia unikalią galimybę paspartinti perėjimą prie poveikio klimatui 
neutralumo ir didinti strateginių sektorių atsparumą; pabrėžia, kad įgyvendinant 
Europos semestro procesą vykdomos reformos turėtų skatinti viešųjų ir privačiųjų 
investicijų nukreipimą į klimato ir aplinkosaugos veiksmus, kuriais siekiama 
palengvinti teisingą žaliąją pertvarką, ir į veiksmus, kuriais stiprinamas sveikatos 
sistemų atsparumas Sąjungoje;
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6. pabrėžia, kad tvirtos socialinės sistemos yra labai svarbios kovojant su klimato krize, 
nes jos padeda formuoti socialiniu požiūriu teisingą perėjimą prie neutralaus poveikio 
klimatui ateities;

7. pabrėžia, kad tvari fiskalinė politika yra labai svarbi tvariam Europos žaliojo kurso 
finansavimo modeliui;

8. pabrėžia, kad atsižvelgiant į didelę valdžios sektoriaus skolą ir didelius tvarumo 
iššūkius kai kurioms valstybėms narėms – svarbu užtikrinti, kad trumpalaikis 
makroekonominis disbalansas būtų tinkamai sprendžiamas siekiant sušvelninti 
socialinius ir ekonominius krizės padarinius, apsaugoti darbuotojus, išsaugoti darbo 
vietas ir palengvinti perėjimą prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos;

9. ragina Komisiją išplėsti dabartinį semestro metodą, kad būtų įvykdytas jos politinis 
įsipareigojimas užtikrinti, kad jis taptų valdymo priemone, padedančia pasiekti Europos 
žaliojo kurso ir darnaus vystymosi tikslų; todėl pabrėžia, kad reikia toliau, 
nesusilpninant Europos semestro stebėsenos proceso, visapusiškiau integruoti Sąjungos 
klimato, aplinkos, įskaitant biologinę įvairovę ir socialinius, tikslus, kad valstybėms 
narėms būtų pateikta analizė ir rodikliai tik kartu su ekonominiais rodikliais, taip geriau 
atspindint dabartinius sunkumus, su kuriais susiduria valstybės narės, mažindamos savo 
ekologinį pėdsaką ir paversdamos šį procesą pokyčių varomąja jėga siekiant tvarios 
gerovės visiems Europoje;

10. pabrėžia, kad Europos semestru turėtų būti remiamos Sąjungos pastangos ne vėliau kaip 
iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui; todėl ragina Komisiją įvertinti valstybių 
narių biudžetų struktūros ir su Paryžiaus susitarimu suderinto kiekvieno jų nacionalinio 
biudžeto scenarijaus neatitikimą, kad būtų galima pateikti rekomendacijas dėl valstybių 
narių su klimatu susijusios skolos ir dėl jų investicijų į klimato kaitą trūkumo mažinimo, 
susijusio su Sąjungos tikslu ne vėliau kaip iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui;

11. pabrėžia, kad pandemija smogė visoms valstybėms narėms, o poveikio mastas, konkreti 
rizika, atsigavimo tempas ir stiprumas skiriasi; mano, kad Europos semestro procese 
turėtų būti atsižvelgiama į konkrečias valstybių narių aplinkybes pandemijos metu; 
pripažįsta, kad pandemija daro didelį poveikį socialiniams, ekonominiams ir 
visuomenės sveikatos tikslams, nustatytiems Sutartyse ir Europos socialinių teisių 
ramstyje; ragina įgyvendinant Europos semestrą taip pat sutelkti dėmesį į socialinį 
teisingumą ir paramą labiausiai nuo sveikatos krizės nukentėjusiems asmenims; pažymi, 
kad teikiant pirmenybę žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai bei makroekonominiam 
tvarumui taip pat turėtų būti atsižvelgiama į socialinius aspektus, kurių pažanga 
pandemijos metu sulėtėjo;

12. ragina Komisiją sudaryti visų aplinkai kenksmingų subsidijų, įskaitant mokesčių 
pavidalu, lengvatų, kurios vis dar egzistuoja nacionaliniu lygmeniu ir trukdo įgyvendinti 
Europos žaliąjį kursą, aprašą ir semestro kontekste prižiūrėti jų laipsnišką naikinimą, 
atliekamą kuo greičiau, ir ne vėliau kaip 2025 m.; pakartoja savo raginimą perorientuoti 
mokesčių sistemas į tai, kad būtų dažniau taikomi aplinkos mokesčiai;

13. ragina pritaikyti Europos semestrą atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos sukeltą padėtį 
ekonomikoje ir sveikatos srityje ir laikantis koncepcijos „Viena sveikata“, taip pat 
suderinti Europos semestrą su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone 
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– pagrindine ES ekonomikos gaivinimo priemone; pažymi, kad ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planai bus vertinami atsižvelgiant į atitinkamus konkrečiai šaliai 
būdingus uždavinius ir prioritetus, nustatytus per Europos semestrą, visų pirma 
susijusius su sveikatos priežiūros ir sveikatos sistemų atsparumo didinimu bei Sąjungos 
klimato ir aplinkos tikslų siekimu, visų pirma perėjimu prie atnaujintų 2030 m. 
Sąjungos klimato srities tikslų ir ne vėliau kaip iki 2050 m. pasiekiant Sąjungos 
poveikio klimatui neutralumo tikslą pagal siūlomą Europos klimato teisės aktą;

14. pabrėžia, kad ES atsigavimas suteikia unikalią galimybę atkurti tvirtesnę ES teikiant 
gaires valstybėms narėms, kuriose reformų ir investicijų labiausiai reikia siekiant 
paspartinti perėjimą prie tvaresnės, atsparesnės ir įtraukesnės ES, nė vieno nepaliekant 
nuošalyje; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją užtikrinti, kad ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planai veiksmingai padėtų spręsti problemas atitinkamose 
konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose žaliosios pertvarkos srityje, įskaitant 
žiedinės ekonomikos veiksmus; ragina Komisiją ir valstybes nares kartu parengti 
strategijas, kaip kuo anksčiau ir ne vėliau kaip iki 2025 m. palaipsniui panaikinti visas 
žalingas, tiesiogines ir netiesiogines subsidijas iškastiniam kurui;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad bent 37 proc. kiekvieno nacionalinio ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo plano išlaidų turėtų būti skiriama klimato srities veiksmams ir 
kad į nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus įtrauktomis 
reformomis ir investicijomis bus laikomasi Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje 
apibrėžto reikšmingos žalos nedarymo principo; ragina užtikrinti kuo didesnį šio 
vertinimo skaidrumą; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad taksonomijos reglamentas turėtų būti 
orientyras; apgailestauja dėl to, kad nebuvo susitarta dėl konkretaus su biologine 
įvairove susijusių išlaidų tikslo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę; primena, kad nuo 2024 m. 7,5 proc. Sąjungos biudžeto ir „Next Generation 
EU“ išlaidų reikėtų skirti biologinės įvairovės tikslams, o nuo 2026 m. – 10 proc.; 
primygtinai ragina valstybes nares didinti investicijas į biologinės įvairovės išsaugojimą 
ir atkūrimą;

16. mano, kad esminiai žiedinės ekonomikos principai yra pagrindinis bet kokios Europos ir 
nacionalinės pramonės politikos, taip pat valstybių narių pasiūlytų nacionalinių 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų elementas;

17. pabrėžia, kad reikia griežtos ir nuolatinės nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planų ir teritorinių teisingos pertvarkos planų įgyvendinimo 
kontrolės, be kita ko, pasitelkiant semestrą, apimant jų suderinamumą su Žaliojo kurso 
ekonomikos augimo strategijos prioritetais bei viešųjų išlaidų skaidrumu ir vientisumu;

18. pabrėžia, kad Jungtinių Tautų aplinkos programos 2020 m. ataskaitoje dėl atotrūkio 
išmetamųjų teršalų srityje1 pabrėžiama, kad iki šiol su COVID-19 susijusios biudžeto 
išlaidos visų pirma padėjo išlaikyti didelį anglies dioksido kiekį išskiriančios gamybos 
statusą pasaulyje ir kad vietoj to parama turėtų būti sutelkta į aplinkos neteršiančias 
technologijas, panaikinant subsidijas iškastiniam kurui per fiskalinę reformą ir stiprinant 
gamtos procesais pagrįstus sprendimus, visų pirma ekosistemų apsaugą ir atkūrimą;

1 Jungtinių Tautų aplinkos programa, 2020 m. ataskaita dėl atotrūkio išmetamųjų teršalų srityje, Nairobis, 2020 
m.

https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
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19. remia Komisijos gaires valstybėms narėms, kad jos į savo atkūrimo planus įtrauktų 
investicijas ir reformas pavyzdinėse žaliosios pertvarkos srityse, atitinkančiose 
ambicingesnį ES 2030 m. klimato tikslą ir tikslą ne vėliau kaip iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui, visų pirma daugiau investuojant atsinaujinančiosios energijos, 
renovacijos, tvaraus judumo, žiedinės ekonomikos ir biologinės įvairovės srityse, 
atsižvelgiant į jų potencialą kurti darbo vietas, skatinti tvarų augimą siekiant užtikrinti 
ilgalaikį ES konkurencingumą bei padidinti mūsų visuomenės ir ekonomikos 
atsparumą;

20. ragina valstybes nares investuoti į veiklą, kuria veiksmingai prisidedama prie sveikatos 
priežiūros ir sveikatos sistemų atsparumo didinimo rengiantis būsimoms pandemijoms, 
ir į ekosistemų bei jų paslaugų atkūrimą, kad būtų galima įveikti dvigubas biologinės 
įvairovės nykimo ir visuotinio atšilimo krizes, taikant gamtos procesais pagrįstus 
sprendimus; pabrėžia, kad šios pavyzdinės iniciatyvos bus sėkmingos tik tuo atveju, jei 
jos padės sumažinti socialinę ir aplinkos nelygybę tarp valstybių narių ir valstybėse 
narėse, bei suteiks naujų galimybių didinti žmonių gerovę;

21. pritaria 2021 m. metinės tvaraus augimo strategijos požiūriui, kad anglies dioksido 
kainodara ir aplinkos mokesčiai bus svarbios aplinkos ir fiskalinės priemonės siekiant 
įgyvendinti perėjimą prie žaliosios ekonomikos; tačiau pabrėžia, kad lygiai taip pat 
svarbu atsižvelgti į šių priemonių paskirstymo poveikį ir parengti papildomą politiką, 
skirtą galimam socialiniu požiūriu nesąžiningam poveikiui sušvelninti, taip pat 
užtikrinti teisingą pertvarką;

22. atkreipia dėmesį į tai, kad 2021 m. tvaraus augimo strategijoje atkreipiamas dėmesys į 
tai, kad, žvelgiant iš bendrosios rinkos perspektyvos, išplėstas izoliavimas paskatino 
internetines paslaugas ir e. prekybą; pabrėžia, kad didėjantis duomenų naudojimas 
susijęs su didėjančiu poveikiu aplinkai; ragina Komisiją parengti Europos skaitmeninę 
aplinkos darbotvarkę, įskaitant teisėkūros iniciatyvas, kad būtų kuo labiau sumažintas 
duomenų naudojimo, gamybos ir saugojimo, skaitmeninių paslaugų ir IRT techninės 
įrangos poveikis aplinkai ir klimatui;

23. pabrėžia žaliojo kurso svarbą įgyvendinant Europos semestrą ir naująją augimo 
strategiją; pabrėžia, kad naujos technologijos ir nauji gamybos bei vartojimo modeliai, 
pagrįsti technologinėmis ir socialinėmis inovacijomis, yra labai svarbūs siekiant žaliojo 
kurso tikslų ir iki 2050 m. neutralizuojant ES ekonomikos poveikį klimatui; pabrėžia, 
kad naujoji Europos pramonės strategija yra svarbi priemonė kuriant sistemą ir aplinką, 
kad būtų sudarytos sąlygos tokioms inovacijoms bei svarbus veiksnys ES atsigaunant ir 
stiprinant Sąjungos nepriklausomumą vaistų ir medicinos reikmenų gamybos srityje;

24. ragina Komisiją įtraukti jūrų transportą į tvaraus judumo pavyzdinę iniciatyvą, nes šiam 
strateginiam sektoriui ypač didelį poveikį padarė COVID-19 pandemija, o jis suteikia 
didelių ekonominių ir darbo galimybių Europos pramonės žalinimui ir jos 
savarankiškumui tarptautinės konkurencijos srityje;

25. ragina Komisiją užtikrinti veiksmingą klimato ir biologinės įvairovės aspekto 
integravimą ir tikrinimą visose ES išlaidose bei programose, remiantis techninės 
analizės kriterijais, parengtais pagal Reglamentą (ES) 2020/852;

26. palankiai vertina tai, kad valstybės narės savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
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didinimo planus turi suderinti su savo nacionalinėmis reformų bei investicijų 
programomis, parengtomis atsižvelgiant į ES politikos tikslus, daugiausia dėmesio 
skiriant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai;

27. pabrėžia, kad netaršus vandens kelių transportas yra labai svarbus siekiant įvykdyti 
tvarų perėjimą nuo kelių prie vandens kelių transporto, kuris yra tvaraus judumo 
strategijos dalis, todėl ragina Komisiją ir valstybes nares remti investicijas į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, o taip pat į degalų papildymo ir įkrovimo infrastruktūrą vidaus 
uostuose;

28. pabrėžia, kad valstybių narių atkūrimo planai suteikia galimybę pereiti prie socialinės ir 
solidarumu grindžiamos ekonomikos bei prie ekonominės demokratijos; prašo 
Komisijos peržiūrėti nacionalinius planus iš šios perspektyvos ir užtikrinti, kad MVĮ ir 
kiti smulkesni suinteresuotieji subjektai nebūtų palikti nuošalyje įgyvendinant planuose 
pateiktus projektus ir pasiūlymus;

29. pabrėžia, kad ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė yra labai svarbus 
ekonominis atsakas į COVID-19 krizę, kartu suteikiant galimybę paspartinti perėjimą 
prie žaliosios ekonomikos ir grindžiama ES tikslu siekti konkurencingumo ir 
sanglaudos įgyvendinant naują augimo strategiją, t. y. Europos žaliąjį kursą;

30. pabrėžia, kad tvari mėlynoji ekonomika, įskaitant tausią žvejybą, jūrų 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, švarų jūrų transportą ir tvarų turizmą, atlieka 
svarbų vaidmenį pereinant prie atsparesnės visuomenės; todėl ragina Komisiją ir 
valstybes nares tinkamai atsižvelgti į šį strateginį sektorių;

31. primena, kad nuo 2024 m. 7,5 proc. Sąjungos biudžeto ir „Next Generation EU“ išlaidų 
reikėtų skirti biologinės įvairovės tikslams, o nuo 2026 m. – 10 proc.; primygtinai 
ragina valstybes nares didinti investicijas į biologinės įvairovės išsaugojimą ir atkūrimą, 
reformuoti biologinei įvairovei žalingas subsidijas ir tikrinti (ex ante) paramą atkūrimui 
ir stebėti (ex post) jų poveikį biologinei įvairovei;

32. pažymi, kad pandemija parodė, jog reikia stiprinti tiekimo grandinių atsparumą; 
pabrėžia, kad tai taip pat turėtų tapti galimybe padaryti tiekimo grandines tvaresnes; 
todėl palankiai vertina Komisijos pranešimą, kad ji pateiks pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl įmonių išsamaus patikrinimo bei Europos Parlamento 
teisėkūros pranešimą savo iniciatyva, kuriuos siekiama sustabdyti ES skatinamą miškų 
naikinimą pasaulyje, o taip pat ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų dėl šio 
pranešimo ir pateikti pasiūlymą dėl ES kovos su miškų naikinimu įstatymo, pagrįsto 
privalomu išsamiu patikrinimu;

33. primena, kad ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone nenukrypstama 
nuo ikipandeminių tikslų, bet ja siekiama skubiai spręsti iki COVID-19 pandemijos 
buvusius uždavinius ir problemas ir išvengti situacijos, kuomet dėl COVID-19 krizės 
atsiradusios naujos kliūtys keltų pavojų pažangai;

34. pabrėžia, kad jūrų ir sausumos ekosistemų valdymas, išsaugojimas ir atkūrimas yra 
pagrindinės investicijos siekiant neutralizuoti anglies dioksido poveikį, nes jomis bus 
didinami natūralūs anglies absorbentai, pvz., mangrovės, koralų rifai, jūrų žolių 
sąžalynai ir druskingos pelkės, miškai, dirvožemiai, žemės ūkio paskirties žemė ir 
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šlapynės ir taip didinamas atsparumas;

35. palankiai vertina tai, kad 2021 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje akcentuojamas 
geras valdymas ir teisinė valstybė, siekiant sukurti palankią verslo aplinką; pabrėžia, 
kad gero valdymo ir teisinės valstybės užtikrinimas taip pat yra labai svarbus siekiant 
sudaryti sąlygas kurti ir tinkamai įgyvendinti aplinkos politiką;

36. pakartoja tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo bent 30 proc. ES daugiametės finansinės 
programos ir priemonės „Next Generation EU“ lėšų skiriama klimato srities tikslams 
pasiekti;

37. pabrėžia struktūrinio ir nuolatinio dialogo su nacionaliniais parlamentais ir pilietine 
visuomene nacionaliniu lygmeniu svarbą siekiant išplėsti atsakomybę.
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