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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että nykyinen maailmanlaajuinen taloudellinen ja sosiaalinen kriisi, joka on 
hidastanut energiankäytön muutoksia ja hiilipäästöjen vähentymistä, ei saisi estää 
jäsenvaltioita siirtymästä kilpailukykyiseen ja kestävämpään, vähän hiilipäästöjä 
tuottavaan, resursseja tehokkaasti käyttävään talouteen, koska siihen siirtyminen tekee 
niistä elinvoimaisempia ja kilpailukykyisempiä sekä vähentää niiden riippuvuutta yhä 
kalliimmista tuontituotteista;

2. katsoo, että EU:n työllisyysstrategiassa täytyy ottaa huomioon ilmastonmuutoksen 
taloudelliset vaikutukset EU:n työmarkkinoihin, taloustoimet, jotka on suunniteltu 
tällaisiin muutoksiin mukautumiseen, ja muut ilmastonmuutoksen lieventämiseen 
tähtäävistä poliittisista muutoksista aiheutuvat toimet;

3. korostaa, että ekologisesti tehokasta taloutta ja vihreitä työpaikkoja voidaan edistää 
siirtämällä verotuksen painopiste ansio- ja yritysverotuksesta uusiutumattomiin 
energialähteisiin ja että tällä tavalla vältetään lisäksi haitalliset ympäristövaikutukset;

4. korostaa, että komission olisi hyödynnettävä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
valmisteluja edistääkseen kestäviä työmarkkinoita, joilla painotetaan erityisesti vihreitä 
työpaikkoja;

5. pyytää Eurostatia, OECD:tä ja kaikkia jäsenvaltioiden tilastovirastoja harkitsemaan 
tilastollisen toimialaluokittelun uudelleen järjestelyä ottamalla käyttöön erillinen NACE-
koodi, jotta luokittelu kuvaisi paremmin uutta ympäristöteollisuutta, joka ei tällä hetkellä 
ole näkyvissä, koska se on sisällytetty perinteiseen teollisuuden luokitteluun;

6. toteaa, että OECD:n mukaan ympäristötuotteiden ja -palveluiden alalla on mahdollisuus 
tarjota töitä monenlaisia taitoja ja kykyjä omaaville henkilöille, mukaan lukien heikosti 
koulutetut työntekijät, ja pyytää komissiota huomioimaan erityisesti tämän 
haavoittuvaisen ryhmän;

7. katsoo, että sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla on demografinen kehitys huomioon 
ottaen paljon potentiaalia kestävään työpaikkojen kehitykseen, johon tehokkaan 
työllistämispolitiikan periaatteiden mukaan olisi pyrittävä;

8. katsoo, että työllisyyspolitiikka on keskeisessä asemassa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnassa, ja vaatii sen vuoksi ILO:n "Decent Work" -ohjelman 
mukaisesti laadukkaita työoloja ja palkkausta, joka sekä turvaa toimeentulon että on 
kohtuullinen osuus BKT:stä;

9. korostaa, että vihreään talouteen siirtyminen vaatii asiaankuuluvia koulutusohjelmia ja 
että yliopistojen täytyy joissain tapauksissa harkita kokonaan uusien oppialojen ja -
aineiden tarjoamista, sekä kannustaa jäsenvaltioita kiireesti kuromaan umpeen 
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käytettävissä olevien työntekijöiden taitojen ja vihreiden toimialojen tarpeiden välillä jo 
olevan kuilun;

10. kehottaa kehittämään tehokkaita rahoitusjärjestelmiä ja verokannustimia, joiden avulla pk-
yritykset voivat siirtyä kohti vihreää työllisyyspolitiikkaa ja varmistaa vihreiden 
innovaatioiden sekä vihreän tuotannon jatkumisen;

11. kehottaa ottamaan teollisuuden mukaan ekoinnovointiin, sillä yrittäjillä on erittäin tärkeä 
osuus ekoinnovaatioiden levittämisessä; toteaa, että yrittäjille tiedottaminen – kertomalla 
uusista liiketoimintamahdollisuuksista – on ratkaisevaa luonnonvaroja tehokkaasti 
käyttävän talouden ja kestävien toimialojen kehittämiseen pyrkivän strategian 
onnistumisessa;

12. katsoo, että nopeutuneen rakennemuutoksen takia, jonka maailmanlaajuisen kriisin ja 
ilmastonmuutoksen oletetaan aiheuttavan, jäsenvaltioiden tulisi laatia linjaukset, joista käy 
selvästi ilmi, kuinka hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden odotetaan mukautuvan;

13. katsoo, että saastumisen valvonnan, kierrätyksen, jätehuollon, vesivarojen hoidon, 
vedenkäsittelyn, luonnonsuojelun, ympäristöteknologioiden tuotannon, uusiutuvan 
energian ja siihen liittyvien laitteiden tuotannon sekä ympäristöalan tutkimus- ja 
kehittämistyön välillä tulisi tehdä selvä ero, mutta toteaa samalla, että EU:n 
työllisyysstrategiassa tulisi määritellä 'vihreät työpaikat' mahdollisimman laajasti;

14. ilmaisee huolensa työvoiman liikkuvuuden puutteesta EU:n sisämarkkinoilla; huomauttaa, 
että uusien jäsenvaltioiden työvoiman vapaata liikkuvuutta rajoitetaan edelleen ja että 
sosiaaliturvaoikeuksien siirrettävyys on rajallista;

15. ilmaisee huolensa pitkäaikaisesta työpaikkojen epävarmuudesta, joka on kehittynyt EU:n 
työmarkkinoille kahden viime vuosikymmenen aikana, kun erityisesti nuorilla 
työntekijöillä on yhä useammin lyhytaikainen työsopimus ja huonommat työehdot; 
katsoo, että näissä olosuhteissa luodut uudet työpaikat eivät ole kestäviä; katsoo, että 
nämä rakenteelliset puutteet olisi korjattava tähdättäessä uuden kestävän talouden 
työllistämispotentiaalin kehittämiseen.
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