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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. laikosi nuomonės, kad dabartinė pasaulinė ekonominė ir socialinė krizė, lėmusi lėtesnius 
pokyčius energijos vartojimo ir išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo srityje, 
neturėtų trukdyti valstybėms narėms pereiti prie konkurencingos, tausesnės ekonomikos, 
kurios sąlygomis išmetama mažiau anglies dioksido ir veiksmingai naudojami ištekliai, 
kadangi žengusios šį žingsnį jos taptų atsparesnės, mažiau priklausytų nuo vis brangesnių 
importinių produktų ir būtų konkurencingesnės;

2. pabrėžia, kad rengiant Europos užimtumo strategiją turi būti atsižvelgta į ekonominį 
klimato kaitos poveikį Europos darbo rinkoms, į ekonominę veiklą, skirtą prisitaikyti prie 
šių pokyčių, ir į kitą veiklą, kurią lemia politikos pokyčiai, susiję su siekiu švelninti 
klimato kaitą;

3. pabrėžia, kad ekologijos požiūriu veiksminga ekonomika ir ekologiškos darbo vietos gali 
būti skatinamos perkeliant mokesčių naštą, su kuria susiduria darbuotojai ir įmonės, 
neatsinaujinančios energijos išteklių sektoriui ir kad taip būtų išvengta neigiamo poveikio 
aplinkai;

4. pažymi, kad Komisija, siekdama ypatingą dėmesį skirti ekologiškoms darbo vietoms ir 
taip skatinti tausią darbo rinką, turėtų išnaudoti palankias pasirengimo kitai daugiametei 
finansinei programai aplinkybes;

5. ragina Eurostatą, Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO) ir visų 
valstybių narių statistikos tarnybas svarstyti galimybę restruktūrizuoti statistinę 
ekonominės veiklos klasifikaciją siekiant, kad būtų geriau atspindėta nauja aplinkos 
apsaugos pramonė, kuri šiuo metu nepastebima, kadangi yra įtraukta į tradicinę pramonės 
klasifikaciją, taip pat nustatyti jai atskirą NACE kodą;

6. pabrėžia, kad, pasak EBPO, ekologiškų prekių ir paslaugų sektorius gali užtikrinti darbo 
vietas įvairių įgūdžių ir gebėjimų asmenims, įskaitant žemos kvalifikacijos darbininkus, ir 
ragina Komisiją skirti ypač daug dėmesio šiai pažeidžiamai grupei;

7. atsižvelgdamas į demografines tendencijas, laikosi nuomonės, kad socialinių ir sveikatos 
apsaugos paslaugų sektoriui būdingas didelis tvarių darbo vietų kūrimo potencialas, kuris 
turi būti išnaudotas siekiant vykdyti veiksmingą užimtumo politiką;

8. mano, kad užimtumo politika atlieka pagrindinį vaidmenį kovojant su skurdu ir socialine 
atskirtimi, ir, savo ruožtu, skatina remiantis Tarptautinės darbo organizacijos programa 
„Tinkamas darbas“ užtikrinti kokybės požiūriu geras darbo sąlygas ir atlyginimą, iš kurio 
būtų galima ne tik pragyventi, bet kuris atitiktų ir tinkamą dalį BVP;

9. pabrėžia, kad norint pereiti prie ekologiškos ekonomikos būtina rengti adekvačias 
švietimo ir lavinimo programas, o kai kuriais atvejais universitetai turės svarstyti 
galimybes siūlyti visiškai naujų sričių studijas ir dalykus, ir ragina valstybes nares 
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nedelsiant spręsti esamų darbuotojų kompetencijos spragų ir ekologiškų pramonės šakų 
reikmių klausimus;

10. ragina kurti veiksmingas finansavimo sistemas ir numatyti mokesčių paskatas, skirtas 
padėti mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ) orientuotis į ekologišką įdarbinimo 
politiką ir užtikrinti ekologiškas naujoves bei gamybą;

11. ragina pramonės atstovus domėtis ekologiškomis naujovėmis, kadangi verslininkai atliks 
labai svarbų vaidmenį skatindami aktyviau šias naujoves taikyti; todėl pažymi, kad norint 
sėkmingai įgyvendinti besivystančios, išteklių požiūriu veiksmingos, ekonomikos ir 
tausios pramonės šalims skirtą strategiją itin svarbu informuoti verslininkus apie naujas 
verslo galimybes;

12. pabrėžia, jog atliekant greitesnę restruktūrizaciją, kuri numatyta siekiant atsižvelgti į 
pasaulinę krizę ir klimato kaitą, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės parengtų 
programą ir joje aiškiai išdėstytų, kaip vyriausybė, darbuotojai ir darbdaviai turėtų 
prisitaikyti;

13. pritaria, kad Europos užimtumo strategijoje turėtų būti kaip galima išsamiau apibrėžta 
ekologiškos darbo vietos samprata, ir laikosi nuomonės, kad turi būti paaiškinta, kuo 
skiriasi taršos kontrolė, perdirbimas, atliekų tvarkymas, vandens išteklių valdymas, 
vandenvalos veiksmai, gamtos išsaugojimas, aplinkos apsaugos technologijų kūrimas, 
atsinaujinančios energijos ir susijusios įrangos gamyba bei su aplinkos apsauga susiję 
moksliniai tyrimai ir plėtra;

14. reiškia susirūpinimą dėl nepakankamo darbo jėgos judumo ES vidaus rinkoje; pažymi, 
kad teberibojamas laisvas darbo jėgos judėjimas iš naujųjų valstybių narių ir socialinių 
teisių perkėlimas;

15. reiškia susirūpinimą dėl ilgalaikio su užimtumu susijusio nesaugumo, kuris ES darbo 
rinkoje išsivystė per pastaruosius 20 metų: tai reiškia, kad visų pirma jaunimas vis labiau 
linksta dirbti pagal trumpalaikes sutartis ir prastesnėmis darbo sąlygomis; laikosi 
nuomonės, kad šiomis aplinkybėmis sukurtos naujos darbo vietos negali būti laikomos 
tvariomis; mano, kad siekiant sukurti naujos tausios ekonomikos užimtumo potencialą 
būtina spręsti šių struktūrinių trūkumų klausimą.



AD\821749LT.doc 5/5 PE440.115v03-00

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 22.6.2010

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

41
0
0

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, 
Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo 
Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, 
Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi 
Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene 
McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari 
Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle 
Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, 
Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien 
Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) 
narys (-iai)

Elena Băsescu, David Casa, Iliana Ivanova, Syed Kamall, Philippe 
Lamberts


