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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a jelenlegi globális gazdasági és társadalmi válságnak, amely lelassította az 
energiafelhasználás terén bekövetkező változásokat, valamint a szén-dioxid-kibocsátások 
csökkentését, nem szabadna eltérítenie a tagállamokat a versenyképes, fenntarthatóbb, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású és erőforrás-hatékony gazdaságra való átállástól, mivel 
ez a lépés ellenállóbbá, a folyamatosan dráguló importtól függetlenebbé és 
versenyképesebbé teszi őket;

2. fenntartja, hogy az európai foglalkoztatási stratégiának ki kell térnie arra, milyen 
gazdasági hatással bír az éghajlatváltozás az európai munkaerőpiacra, továbbá az ezen 
változáshoz való alkalmazkodás céljából végzett gazdasági tevékenységekre, és minden 
egyéb olyan tevékenységre, amely az éghajlatváltozás enyhítése céljával módosított 
szabályozás eredménye;

3. hangsúlyozza, hogy a gazdaság ökohatékonnyá tételét és a zöld munkahelyek létrehozását 
elősegíti , ha az adóterhek az élőmunka és a vállalkozások helyett inkább a nem megújuló 
energiaforrásokat sújtják, amivel egyúttal a negatív környezeti hatások is elkerülhetők;

4. rámutat, hogy a Bizottságnak ki kellene használni a következő többéves pénzügyi keret 
előkészítése kínálta lehetőséget a fenntartható munkahelyek piacának támogatására, 
nagyobb hangsúlyt helyezve a zöld munkahelyekre;

5. kéri az Eurostatot, az OECD-t és a tagállamok statisztikai hivatalait, hogy fontolják meg a 
gazdasági tevékenységek statisztikai besorolásának – egy külön NACE-kód bevezetésével 
történő – átalakítását, hogy a statisztikákban megjelenhessenek az új környezetvédelmi 
iparágak, melyek jelenleg rejtve maradnak, mivel a hagyományos iparági besorolás részei;

6. megjegyzi, hogy az OECD szerint a környezetvédelmi áruk és szolgáltatások ágazatában 
adott a lehetőség a legkülönfélébb szaktudású és képességű munkaerő foglalkoztatására, 
beleértve az alacsony képesítésű munkavállalókat, és kéri a Bizottságot, hogy fordítson 
külön figyelmet erre a kiszolgáltatott csoportra;

7. úgy véli, hogy figyelembe véve a demográfiai fejlődést, a szociális és egészségügyi 
szolgáltatások terén komoly lehetőség nyílik fenntartható munkahelyek teremtésére, 
amelyet ki kell használni, amennyiben hatékony foglalkoztatási politikát kívánunk 
megvalósítani;

8. úgy véli, hogy a foglalkoztatási politika központi szerepet játszik a szegénység és 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben, ezért az ILO-programban megfogalmazott 
„tisztességes munka” értelmében jó minőségű munkafeltételeket tart kívánatosnak, és a 
tisztes megélhetést biztosító bérezést, amely lehetővé teszi a GDP-ből való megfelelő 
részesedést;
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9. hangsúlyozza, hogy a környezetbarát gazdaságra való áttérés megfelelő képzési és oktatási 
programokat kíván, és hogy az egyetemeknek bizonyos esetekben mérlegelniük kell 
egészen új tanulmányi területek és szakirányok indítását, valamint kéri a tagállamokat, 
hogy minél hamarabb hozzanak intézkedéseket a zöld iparágak igényeinek megfelelő 
képzettségű, jelenleg hiányzó munkaerő képzésére;

10. kéri olyan hatékony finanszírozási rendszerek és pénzügyi ösztönzők kialakítását, melyek 
segítik a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy megfeleljenek a környezetbarát 
foglalkoztatási politikáknak és biztosítsák a környezetbarát innovációt és termelést;

11. kéri a tagállamokat, hogy vonják be az ipar szereplőit az ökológiai fejlesztésekbe, mivel a 
vállalkozókra fontos szerep hárul az ökológiai innovációk szélesebb körű terjesztésében; 
megjegyzi, hogy a vállalkozók tájékoztatása – az új üzleti lehetőségek bemutatásával –
alapvető fontosságú az erőforrás-hatékony gazdaság és a fenntartható ipar létrehozását 
célzó stratégia sikere szempontjából;

12. hangsúlyozza, hogy a globális válság és az éghajlatváltozás következményeként várhatóan 
felgyorsuló szerkezetátalakulásra tekintettel a tagállamok számára elő kellene írni olyan 
keretrendszer kidolgozását, amely világosan megfogalmazza, hogyan alkalmazkodjanak a 
változáshoz a kormányok, a munkaadók és a munkavállalók;

13. álláspontja szerint – egyetértve azzal, hogy az európai foglalkoztatási stratégiának a lehető 
legszélesebb értelemben kell meghatároznia a „környezetbarát munkahelyek” fogalmát –
különbséget kell tenni a szennyezés csökkentése, az újrafeldolgozás, a hulladékkezelés, a 
vízkészlet-gazdálkodás, a vízkezelési eljárások, a természetvédelem, a környezetbarát 
technológiák gyártása, a megújuló forrásokból nyert energia termelése és az ehhez 
kapcsolódó eszközök gyártása, valamint a környezetvédelmi kutatás-fejlesztés területei 
között;

14. aggodalmát fejezi ki a munkaerő mobilitásának hiánya miatt az Unió belső piacán; 
rámutat arra, hogy még mindig léteznek az új tagállamokból érkező munkaerő szabad 
mozgását korlátozó intézkedések, és a szociális jogok hordozhatósága korlátozott;

15. aggodalmát fejezi ki a munkahelyek európai munkaerőpiacon tapasztalható tartós 
bizonytalansága miatt, amely az utóbbi két évtized során jött létre, és amelynek 
jellemzője, hogy különösen a fiatalok rövid távú szerződésekkel, rosszabb 
munkakörülmények között dolgoznak; úgy véli, hogy az ilyen körülmények között 
teremtett munkahelyek nem nevezhetők fenntarthatónak; úgy érzi, hogy ezeket a 
strukturális hiányosságokat is figyelembe kell venni az új, fenntartható gazdaság 
munkahelyteremtő potenciáljának kialakításakor;
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