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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo 
lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka pašreizējā vispārējā ekonomikas un sociālā krīze, kura ir palēninājusi 
pārmaiņu gaitu enerģijas patēriņa jomā un oglekļa emisijas samazināšanu, nedrīkstētu 
kavēt dalībvalstu pāreju uz konkurētspējīgu un ilgtspējīgāku zemas oglekļa emisijas 
ekonomiku, ko raksturo efektīva resursu izmantošana, jo tas ļautu šīm valstīm vieglāk 
pielāgoties, mazinātu to atkarību no arvien dārgākām importa precēm un padarītu tās 
konkurētspējīgākas;

2. uzskata, ka saistībā ar Eiropas nodarbinātības stratēģiju ir jāņem vērā klimata pārmaiņu 
ekonomiskā ietekme uz Eiropas darba tirgiem, saimniecisko darbību, kas paredzēta, lai 
pielāgotos šīm pārmaiņām, un citiem darbības veidiem, kas izriet no politiskām izmaiņām, 
kuru mērķis ir mazināt klimata pārmaiņu ietekmi;

3. uzsver, ka ekoloģiski efektīvas ekonomikas attīstību un videi draudzīgu darba vietu 
radīšanu var veicināt, novirzot nodokļu slogu no darbaspēka un uzņēmumiem uz 
neatjaunojamiem energoresursiem, un ka tas arī mazinās nelabvēlīgu ietekmi uz vidi;

4. norāda, ka Komisijai, izstrādājot nākamo daudzgadu finanšu shēmu, jāizmanto iespēja 
attīstīt ilgtspējīgu darba tirgu, īpašu uzsvaru liekot uz videi draudzīgām darba vietām;

5. prasa, lai Eurostat, ESAO un visas dalībvalstu statistikas aģentūras apsvērtu iespēju 
pārstrukturēt saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju, ieviešot atsevišķu NACE
kodu, lai labāk atspoguļotu jaunās ar vidi saistītās nozares, kuras pašlaik nav apsekojamas, 
jo ir ietvertas tradicionālajā nozaru klasifikācijā;

6. Norāda, pamatojoties uz ESAO datiem, ka ekoloģisku preču un pakalpojumu nozarei ir 
iespējas nodrošināt darba vietas ļoti plašam prasmju un spēju spektram, tostarp darba 
vietas mazkvalificētiem strādniekiem, un aicina Komisiju veltīt īpašu uzmanību šai mazāk 
aizsargātajai grupai;

7. ņemot vērā notiekošās demogrāfiskās pārmaiņas, uzskata, ka sociālo un veselības aprūpes 
pakalpojumu jomai ir liels ilgtspējīgu darba vietu radīšanas potenciāls, kas jāīsteno ar 
efektīvas nodarbinātības politikas palīdzību;

8. uzskata, ka nodarbinātības politikai ir izšķirīga nozīme cīņā pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, un tādēļ aicina saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas programmu 
„Pienācīgs darbs” radīt labas kvalitātes darba apstākļus un tādu atalgojumu, kas nodrošina 
ne tikai iztiku, bet arī pienācīgu līdzdalību IKP izmantošanā;

9. uzsver, ka, pārejot uz videi draudzīgu ekonomiku, būs vajadzīgas piemērotas apmācības 
un izglītības programmas un dažos gadījumos augstskolām būs jāapsver iespēja piedāvāt 
pilnīgi jaunas studiju un specializācijas jomas, kā arī mudina dalībvalstis steidzami 
nodrošināt vajadzīgās prasmes, jo pieejamo darba ņēmēju kvalifikācija jau tagad ne 
vienmēr atbilst videi draudzīgo nozaru vajadzībām;



PE440.115v03-00 4/5 AD\821749LV.doc

LV

10. aicina nodrošināt efektīvas finansēšanas sistēmas un fiskālus stimulus, lai palīdzētu MVU 
savu darbību orientēt uz videi draudzīgu nodarbinātības politiku un nodrošināt videi 
draudzīgus jauninājumus un ražošanu;

11. aicina iesaistīt ražotājus ekoinovāciju radīšanā, jo uzņēmējiem ir ļoti svarīga nozīme 
ekoinovāciju plašākā izplatībā; šajā sakarībā atzīmē, ka uzņēmēju informēšanai, 
demonstrējot viņiem jaunas uzņēmējdarbības iespējas, būs izšķirīga nozīme, lai gūtu 
panākumus stratēģijā, kuras mērķis ir efektīva resursu izmantošana ekonomikā un 
ilgtspējīgu nozaru izveide;

12. uzskata, ņemot vērā saistībā ar vispārējo krīzi un klimata pārmaiņām paredzamo 
paātrināto pārstrukturēšanos, ka dalībvalstīm vajadzētu izstrādāt sistēmu, skaidri nosakot, 
kādā veidā valdībām, darba devējiem un darba ņēmējiem ir jāveic pielāgošanās;

13. uzskata — lai gan jēdziena „videi draudzīgas darba vietas” definīcijai saistībā ar Eiropas 
nodarbinātības stratēģiju ir jābūt pēc iespējas plašākai, ir skaidri jānošķir piesārņojuma 
kontrole, otrreizējā pārstrāde, atkritumu apsaimniekošana, ūdens resursu apsaimniekošana, 
ūdens attīrīšana, dabas aizsardzība, vides tehnoloģiju izstrāde, atjaunīgās enerģijas un ar to 
saistītā aprīkojuma ražošana un pētniecība un izstrāde vides jomā;

14. pauž bažas par nepietiekamo darbaspēka mobilitāti ES iekšējā tirgū; norāda, ka joprojām 
pastāv ierobežojumi jauno dalībvalstu darbaspēka brīvai apritei un ir ierobežota sociālo 
tiesību pārnesamība;

15. pauž bažas par darba ņēmēju ilgstošo nedrošību, kas izveidojusies ES darba tirgū pēdējo 
divdesmit gadu laikā, kad it īpaši jaunieši arvien biežāk spiesti slēgt īstermiņa līgumus un 
strādāt sliktākos darba apstākļos; uzskata, ka šādos apstākļos rādītas jaunas darba vietas 
nevar uzskatīt par ilgtspējīgām; uzskata, ka ir jāpievēršas šiem strukturālajiem trūkumiem, 
paturot prātā mērķi veicināt nodarbinātības potenciālu jaunas, ilgtspējīgas ekonomikas 
apstākļos.
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