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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисията по 
заетост и социални въпроси  да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. счита, че настоящата световна икономическа и социална криза, която забави 
промените в областта на енергийното потребление и намаляването на въглеродните 
емисии, не следва да възпрепятства държавите-членки от осъществяването на 
преход в посока към конкурентоспособна, по-устойчива и ефективна по отношение 
на използването на ресурсите икономика с ниски въглеродни емисии, тъй като това 
ще ги направи по-устойчиви на сътресения, по-малко зависими от постоянно 
поскъпващия внос и по-конкурентоспособни;

2. посочва, че една европейска стратегия в областта на заетостта трябва да вземе под 
внимание икономическото въздействие на изменението на климата върху 
европейските пазари на труда, икономическите действия за адаптиране към това 
изменение и други действия в резултат от промени в политиката, насочени към 
смекчаване на изменението на климата;

3. подчертава, че може да се насърчават ефикасна в екологично отношение икономика 
и „зелени” работни места чрез прехвърляне на данъчната тежест от работниците и 
предприятията към невъзобновяемите енергийни източници и че това ще 
предотврати също така отрицателните последици за околната среда;

4. посочва, че Комисията следва да се възползва от подготовката за следващата 
многогодишна финансова рамка, за да насърчи устойчив пазар на труда, като 
обърне специално внимание на „зелените” работни места;

5. отправя искане към Евростат, ОИСР и всички статистически агенции на държавите-
членки да обмислят преструктурирането на статистическата класификация на 
икономическите дейности чрез въвеждане на отделен код по NACE, така че тя да 
отразява по-добре новите екологически сектори, които понастоящем остават в 
сянка, тъй като са включени в традиционната класификация по сектори,

6. отбелязва, че според ОИСР секторът за екологични стоки и услуги има потенциал за 
предоставяне на работни места, отговарящи на широк набор от квалификации и 
умения, включително за нискоквалифицирани работници, и призовава Комисията да 
обърне специално внимание на тази уязвима група;

7. счита, че предвид демографските тенденции съществува голям потенциал за 
развитие на устойчиви работни места в сферата на социалните и здравните услуги, 
който следва да бъде използван в интерес на една ефективна политика в областта на 
заетостта;

8. счита, че политиката в областта на заетостта играе централна роля в борбата срещу 
бедността и социалното изключване, и поради това призовава, в съответствие с 
програмата на МОТ „Достоен труд”, за добри условия на труд и възнаграждения, 
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които не само предоставят средства за достойно съществуване, но и осигуряват 
адекватен дял от БВП;

9. подчертава, че преходът към зелена икономика ще изисква подходящи програми за 
обучение и образование и че в някои случаи е необходимо университетите да 
предвидят предлагането на изцяло нови области на образование и основни 
дисциплини, и насърчава държавите-членки без отлагане да разгледат въпроса за 
несъответствието, което вече съществува между уменията на настоящите работници 
и нуждите на зелените сектори;

10. призовава за установяването на ефикасни системи за финансиране и данъчни 
стимули, за да се помогне на МСП да се насочат към екологосъобразни стратегии в 
областта на заетостта и да гарантират екологосъобразни иновации и производство;

11. призовава за участието на промишлеността в екологичните иновации, тъй като 
предприемачите имат много важна роля в по-широкото разпространение на 
екологичните иновации; отбелязва в тази връзка, че информирането на 
предприемачите – посредством подчертаване на новите възможности за 
предприятията – ще бъде от основно значение за успеха на стратегията, насочена 
към развиването на ефективни по отношение на използването на ресурсите 
икономики и устойчиви промишлени отрасли;

12. посочва, че предвид ускореното по-ранно преструктуриране в отговор на световната 
криза и на изменението на климата, следва да се изиска от държавите-членки да 
изготвят рамка, в която ясно са показани начините, по които правителствата, 
работодателите и работниците следва да се адаптират;

13. макар и да признава, че една европейска стратегия в областта на заетостта следва да 
даде възможно най-широко определение на „зелени работни места”, счита, че 
следва да се установят разграничения между контрола върху замърсяването, 
рециклирането, управлението на отпадъците, управлението на водните ресурси, 
дейностите по пречистване на водите, опазването на природата, производството на 
екологични технологии, производството на енергия от възобновяеми източници и 
свързаното с това оборудване и екологосъобразната научна и развойна дейност;

14. изразява своята загриженост относно липсата на мобилност на работна сила на 
вътрешния пазар на ЕС; посочва, че все още съществуват ограничения пред 
свободното движение на работна сила от новите държави-членки и че 
преносимостта на социални права е ограничена;

15. изразява своята загриженост относно несигурността на работните места в 
дългосрочен план, която се разви на пазара на труда на ЕС през последните две 
десетилетия, като младите хора по-специално все по-често работят на краткосрочни 
договори при по-лоши условия на труд; счита, че новите работни места, създадени 
при тези обстоятелства, не могат да бъдат считани за устойчиви; счита, че в 
контекста на стремежа да се развива потенциалът за работни места на една нова 
устойчива икономика трябва да се предприемат мерки по отношение на тези 
структурни слабости;
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