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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. είναι της γνώμης ότι η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία 
επιβράδυνε τις αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας και τις μειώσεις των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, δεν θα πρέπει να αποτρέψει τα κράτη μέλη από την μετάβαση 
προς μια ανταγωνιστική, πιο βιώσιμη, περιορισμένης χρήσης άνθρακα και περισσότερο 
αποδοτική στη χρήση των πόρων οικονομία, δεδομένου ότι όλα αυτά θα συμβάλουν στην
προσαρμοστικότητά τους, στην μείωση της εξάρτησής τους από συνεχώς δαπανηρότερες 
εισαγωγές, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους·

2. επαναλαμβάνει ότι μια ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της απασχόλησης θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη της τις οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευρωπαϊκές 
αγορές εργασίας, τις οικονομικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην προσαρμογή σε 
αυτές τις αλλαγές, και τις υπόλοιπες δραστηριότητες που απορρέουν από τις πολιτικές 
αποφάσεις με στόχο των μετριασμό των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος·

3. υπογραμμίζει ότι μπορούμε να προωθήσουμε μια οικολογικά αποδοτική οικονομία καθώς 
και πράσινες θέσεις εργασίας, εάν μετατοπισθεί το φορολογικό βάρος από το εργατικό 
δυναμικό και τις επιχειρήσεις προς τις μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράγμα το οποίο 
θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον·

4. επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία της προετοιμασίας 
για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για να προωθήσει μια βιώσιμη αγορά 
εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες θέσεις εργασίας·

5. ζητεί από την Eurostat, τον ΟΟΣΑ και όλες τις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης της στατιστικής ταξινόμησης των 
οικονομικών δραστηριοτήτων, ώστε να προβάλλονται καλύτερα οι νέες περιβαλλοντικές 
βιομηχανίες, οι οποίες τώρα "κρύβονται" μέσα στην συμβατική βιομηχανική ταξινόμηση, 
με την εισαγωγή ενός ξεχωριστού κωδικού ΝΑCΕ·

6. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο τομέας των περιβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών έχει τη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν σε ένα 
ευρύ φάσμα επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, ακόμη και για χαμηλού 
επιπέδου εξειδίκευσης εργαζόμενους, και καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε αυτήν την ευάλωτη ομάδα·

7. εκφράζει την άποψη ότι, ενόψει των δημογραφικών εξελίξεων, υφίσταται, στους τομείς 
κοινωνικών υπηρεσιών και υγείας, ένα μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης, που θα πρέπει να εκμεταλλευθούμε υπέρ μιας αποτελεσματικής πολιτικής 
απασχόλησης·

8. εκφράζει την άποψη ότι η πολιτική απασχόλησης διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και ζητεί, ως εκ τούτου, 
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σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΔΟΕ «Αξιοπρεπής Εργασία»,·ποιοτικά καλές συνθήκες 
εργασίας και μια αμοιβή η οποία θα παρέχει μια αξιοπρεπή διαβίωση, εξασφαλίζοντας 
συγχρόνως την κατάλληλη συμμετοχή στο ΑΕΠ·

9. υπογραμμίζει ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία θα απαιτήσει επαρκή 
επιμόρφωση και εκπαιδευτικά προγράμματα, και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει 
τα πανεπιστήμια να εξετάσουν τη δυνατότητα προσφοράς τελείως νέων τομέων σπουδών 
και μετεκπαιδεύσεων, καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν άμεσα το έλλειμμα 
εξειδίκευσης το οποίο ήδη υφίσταται μεταξύ του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού και 
των αναγκών στις πράσινες βιομηχανίες·

10. ζητεί την κινητοποίηση αποτελεσματικών χρηματοδοτικών μηχανισμών και φορολογικών 
κινήτρων που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να προσανατολιστούν προς πράσινες πολιτικές 
απασχόλησης και να εξασφαλίσουν πράσινες καινοτομίες και μεθόδους παραγωγής·

11. καλεί την βιομηχανία να συμμετάσχει σε οικολογικές καινοτομίες, καθώς οι 
επιχειρηματίες μπορούν να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη 
διάδοση των οικολογικών καινοτομιών· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ενημέρωση 
των επιχειρηματιών και η υπόδειξη νέων επιχειρησιακών ευκαιριών, είναι αποφασιστικής 
σημασίας για την επιτυχία μιας στρατηγικής που θα στοχεύει στην ανάπτυξη οικονομιών
αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων και την ανάπτυξη βιώσιμων βιομηχανιών·

12. τονίζει ότι ενόψει της ταχύτατης αναδιάρθρωσης που απαιτείται ενώπιον της παγκόσμιας 
κρίσης και της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να 
προετοιμάσουν ένα πλαίσιο που θα περιγράφει ρητά με πιο τρόπο οι κυβερνήσεις, οι 
εργοδότες και οι εργαζόμενοι οφείλουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές·

13. συμφωνεί ότι μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση πρέπει να ορίσει την έννοια 
των "πράσινων θέσεων εργασίας" κατά το δυνατόν ευρύτερα, αλλά ταυτόχρονα πιστεύει 
ότι πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της μείωσης της ρύπανσης, της ανακύκλωσης, της 
διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της επεξεργασίας των 
λυμάτων, της προστασίας της φύσης, της παραγωγής περιβαλλοντικών τεχνολογιών, της 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και του ανάλογου εξοπλισμού, και της 
περιβαλλοντικής έρευνας και ανάπτυξης

14. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη κινητικότητας των εργαζομένων στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά· επισημαίνει ότι ακόμη υφίστανται περιορισμοί στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από τα νέα κράτη μέλη και ότι η δυνατότητα 
μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι περιορισμένη·

15. εκφράζει την ανησυχία του για τη μακροπρόθεσμη ανασφάλεια των θέσεων εργασίας η 
οποία έχει ενταθεί στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, 
όπου, ειδικότερα τα νέα άτομα, τείνουν να εργάζονται όλο και περισσότερο με 
βραχυχρόνιες συμβάσεις με χειρότερες συνθήκες εργασίας· εκφράζει την άποψη ότι οι 
νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν υπό τις εν λόγω συνθήκες δεν μπορούν να 
θεωρηθούν ως βιώσιμες· θεωρεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθούν αυτές οι διαρθρωτικές 
ελλείψεις στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο 
μιας νέας βιώσιμης οικονομίας.
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