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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on arvamusel, et praegune ülemaailmne majandus- ja sotsiaalkriis, mis on aeglustanud 
muudatuste tegemist energiakasutuses ja süsinikuheitmete vähendamist, ei tohiks takistada 
liikmesriike liikumast konkurentsivõimelisema ja säästvama, vähem CO2 heiteid tekitava 
ja ressursitõhusama majanduse suunas, sest see muudab nad vastupanuvõimelisemaks, 
vähem sõltuvaks püsivalt kallist impordist ja konkurentsivõimelisemaks;

2. on seisukohal, et ELi tööhõivestrateegias tuleks võtta arvesse kliimamuutuste 
majanduslikku mõju Euroopa tööturule, nende muutustega kohanemiseks ette nähtud 
majandustegevust ja muid tegevusi, mis tulenevad kliimamuutuste mõju leevendamiseks 
tehtavatest poliitilistest muudatustest;

3. rõhutab, et ökotõhusat majandust ja keskkonnasõbralikke töökohti saab edendada 
maksukoormuse nihutamisega tööjõult ja ettevõtetelt taastumatute energiaallikate 
kasutamisele, mis hoiaks ühtlasi ära kahjulikud keskkonnamõjud;

4. juhib tähelepanu, et komisjon peaks kasutama järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
ettevalmistamist võimalusena edendada jätkusuutlikku tööturgu, pöörates erilist 
tähelepanu keskkonnasõbralikele töökohtadele;

5. palub Eurostatil, OECD-l ja kõigi liikmesriikide statistikaametitel kaaluda 
majandustegevuse statistilise liigituse ümberkorraldamist eraldi NACE-koodi sisseviimise 
abil, et liigitus kajastaks paremini uut keskkonnatööstust, mis praegu ei ole nähtav, kuna 
see kuulub tavapärase tööstusliku liigituse alla;

6. märgib, et OECD andmetel suudab keskkonnatoodete ja -teenuste sektor anda tööd väga 
erinevate oskuste ja võimetega inimestele, sealhulgas madala kvalifikatsiooniga 
töötajatele, ja kutsub komisjoni üles pöörama sellele haavatavale rühmale erilist 
tähelepanu;

7. on seisukohal, et demograafilist arengut arvestades on sotsiaal- ja tervishoiuteenuste 
valdkonnas palju võimalusi jätkusuutlike töökohtade loomiseks, mida tõhusa 
tööhõivepoliitika põhimõtete kohaselt tuleks kasutada;

8. on seisukohal, et tööhõivepoliitikal on keskne roll vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemisel, ning nõuab seega ILO programmi „Inimväärne töö” kohaselt häid 
töötingimusi ja -tasu, mis mitte ainult ei taga toimetuleku, vaid ka asjakohase osakaalu 
SKPs;

9. rõhutab, et üleminek keskkonnasäästlikule majandusele eeldab asjakohaseid koolitus- ja 
haridusprogramme, mõnel juhul peavad ülikoolid kaaluma täiesti uute õppevaldkondade 
ja erialade pakkumist, ja nõuab tungivalt, et liikmesriigid asuksid kohe kõrvaldama 
praegust lõhet, mis on kasutada olevate töötajate oskuste ja keskkonnasäästlike tööstuste 
vajaduste vahel;
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10. nõuab tõhusat rahastamissüsteemi ja maksustiimuleid, et aidata VKEdel liikuda 
keskkonnasäästlikuma tööhõivepoliitika suunas ja tagada keskkonnasäästlikud uuendused 
ja tootmine;

11. nõuab tööstuse kaasamist ökoinnovatsiooni, kuna ettevõtjatel on selle laiemal levitamisel 
ülioluline roll; märgib sellega seoses, et ettevõtjate teavitamine – uusi ettevõtlusvõimalusi 
tutvustades – on otsustava tähtsusega ressursse säästva majanduse ja säästlike 
tööstusharude väljaarendamisele suunatud strateegia edukuse seisukohast;

12. on seisukohal, et pidades silmas oodatavat kiirendatud restruktureerimist, et seista vastu 
ülemaailmsele kriisile ja kliimamuutusele, peaksid liikmesriigid olema kohustatud 
valmistama ette raamistiku, milles on selgelt välja toodud, kuidas valitsused, tööandjad ja 
töötajad peaksid olukorraga kohanema;

13. on seisukohal, et Euroopa tööhõivestrateegias tuleks anda mõistele „keskkonnasäästlikud 
töökohad” võimalikult lai määratlus, aga sealjuures tuleks eristada saastekontrolli, 
ringlussevõttu, jäätmehooldust, veevarude haldust, vee käitlemist, looduskaitset, 
keskkonnatehnoloogia tootmist, taastuvenergeetika ja sellega seotud seadmete tootmist 
ning keskkonnaalast teadus- ja arendustegevust.

14. väljendab muret tööjõu liikumise puudumise pärast ELi siseturul; juhib tähelepanu 
asjaolule, et endiselt piiratakse uutest liikmesriikidest pärit tööjõu vaba liikumist ja 
sotsiaalõiguste kaasaskantavus on piiratud;

15. väljendab muret pikaajalise tööalase ebakindluse pärast, mis on tekkinud viimase kahe 
aastakümne jooksul ELi tööturul, kus ennekõike noored töötavad üha sagedamini 
lühiajaliste lepingute ja halvemate töötingimustega; märgib, et sellistel asjaoludel loodud 
uusi töökohti ei saa lugeda jätkusuutlikuks; leiab, et nende struktuuriliste puudustega tuleb 
tegeleda töövõimaluste arendamisel uue säästva majanduse raames.
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