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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. er af den opfattelse, at den nuværende globale økonomiske og sociale krise, som har 
forsinket ændringer af energiudnyttelsen og nedsættelse af CO2-udledninger, ikke skal 
afholde medlemsstater fra at overgå til en konkurrencedygtig og mere bæredygtig 
økonomi med lav CO2-udledning og effektiv ressourceudnyttelse, da dette skridt vil gør 
dem mere modstandsdygtige, mindre afhængige af stigende importpriser og mere 
konkurrencedygtige;

2. fastholder, at en europæisk beskæftigelsesstrategi skal tage højde for de økonomiske 
virkninger af klimaforandringerne for de europæiske arbejdsmarkeder, økonomiske 
aktiviteter beregnet på tilpasningen til sådanne ændringer og andre aktiviteter som følge af 
politiske ændringer, der sigter mod at begrænse klimaforandringerne;

3. understreger, at en miljøeffektiv økonomi og grønne job kan fremmes ved at flytte 
skattebyrden fra arbejde og virksomheder til energiforbrug, der ikke er baseret på 
fornybare ressourcer, og at dette også vil hindre negative indvirkninger på miljøet;

4. påpeger, at Kommissionen bør benytte forberedelserne af den næste flerårige finansielle 
ramme til at fremme et bæredygtigt arbejdsmarked ved at lægge særligt vægt på grønne 
job;

5. anmoder Eurostat, OECD og alle medlemsstaternes statistiske kontorer om at overveje at 
omstrukturere den statistiske nomenklatur over økonomiske aktiviteter ved at indføre en 
særskilt NACE-kode for bedre at afspejle de nye miljøindustrier, som på nuværende 
tidspunkt er skjulte, fordi de indgår i den konventionelle industrinomenklatur;

6. konstaterer, at sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser ifølge OECD har 
potentiale til at skabe job til mennesker med mange forskellige færdigheder og evner, 
heriblandt lavtuddannede, og anmoder Kommissionen om at være ekstra opmærksom på 
denne sårbare gruppe;

7. mener, at der i betragtning af de demografiske tendenser er store muligheder for at udvikle 
bæredygtige job i social- og sundhedssektoren, som bør udnyttes med henblik på en 
effektiv beskæftigelsespolitik;

8. mener, at beskæftigelsespolitik spiller en vigtig rolle i forbindelse med bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse, og opfordrer derfor til, at der i overensstemmelse med 
ILO's program om anstændigt arbejde sikres gode arbejds- og lønbetingelser, som både 
sikrer anstændige levevilkår og garanterer en passende andel af BNP;

9. understreger, at overgangen til en grøn økonomi vil kræve de rette uddannelses- og 
undervisningsprogrammer, og at universiteter i nogle tilfælde bør overveje at tilbyde helt 
nye studieområder og hovedfag, og opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at 
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mindske den kvalifikationskløft, som allerede eksisterer mellem de disponible 
arbejdstagere og de grønne industriers behov;

10. efterlyser effektive finansieringsordninger og skattemæssige incitamenter for at hjælpe 
SMV'er med at arbejde hen imod miljøvenlige beskæftigelsespolitikker og sikre 
miljørigtig innovation og produktion;

11. henstiller til industrien at deltage i innovation på miljøområdet, eftersom iværksættere er 
vigtige for en større udbredelse af miljøinnovation; bemærker i denne forbindelse, at 
tilvejebringelse af information til iværksættere gennem demonstration af nye 
forretningsmuligheder vil være afgørende for om en strategi, der sigter mod udvikling af 
en økonomi med effektiv ressourceudnyttelse og en bæredygtig industri, bliver en succes;

12. fastholder, at det i lyset af den forventede fremskyndede omstrukturering som svar på 
både den globale krise og klimaforandringerne bør kræves af medlemsstaterne, at de 
udarbejder en ramme, som klart beskriver, hvordan regeringer, arbejdsgivere og 
arbejdstagere forventes at tilpasse sig dertil;

13. er af den opfattelse, at der bør skelnes mellem forureningskontrol, genanvendelse, 
affaldsforvaltning, forvaltning af vandressourcer, spildevandshåndtering, naturbevarelse, 
frembringelse af miljøvenlige teknologier, produktion af vedvarende energi og dertil 
hørende udstyr samt F&U på miljøområdet, samtidig med at det erkendes, at en europæisk 
beskæftigelsesstrategi bør definere "grønne jobs" så bredt som muligt;

14. udtrykker bekymring over arbejdskraftens manglende mobilitet på EU's indre marked; 
påpeger, at der stadig er begrænsninger af arbejdskraftens frie bevægelighed for 
arbejdstagere fra de nye medlemsstater, og at overførsel af sociale rettigheder er 
begrænset;

15. udtrykker bekymring over den langvarige jobusikkerhed, som har udviklet sig på EU's 
arbejdsmarked de seneste to årtier, hvor der er en tendens til, at især unge i stadig højere 
grad arbejder på kortvarige kontrakter med dårligere arbejdsvilkår; er af den opfattelse, at 
nye job, som bliver skabt under disse omstændigheder, ikke kan betragtes som 
bæredygtige; mener, at det er nødvendigt at gøre noget ved disse strukturelle mangler i 
forbindelse med målet om at udvikle jobpotentialet i en ny bæredygtig økonomi.
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