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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că actuala criză mondială economică şi socială, care a încetinit schimbările în 
ceea ce priveşte utilizarea energiei şi reducerea emisiilor de carbon, nu ar trebui să 
împiedice statele membre să facă trecerea către o economie competitivă mai durabilă, cu 
emisii scăzute de carbon şi eficientă din punctul de vedere al resurselor, ţinând seama de 
faptul că această trecere le face mai puternice, mai puţin dependente de importurile din ce 
în ce mai scumpe, precum şi mai competitive;

2. susţine faptul că o strategie europeană pentru ocuparea forţei de muncă trebuie să ia în 
considerare efectele economice ale schimbărilor climatice asupra pieţelor europene ale 
muncii, activităţile economice organizate pentru adaptarea la astfel de schimbări şi alte 
activităţi care rezultă în urma schimbărilor politicilor care vizează reducerea schimbărilor 
climatice;

3. subliniază faptul că transferul presiunii fiscale exercitate asupra forţei de muncă şi asupra 
întreprinderilor către utilizarea resurselor energetice neregenerabile poate promova o 
economie eco-eficientă şi locuri de muncă ecologice, acest lucru evitând, de asemenea, un 
impact negativ asupra mediului;

4. subliniază că Comisia ar trebui să profite de perioada de elaborare a viitorului cadru 
financiar multianual pentru a promova o piaţă durabilă a muncii, acordând o atenţie 
deosebită locurilor de muncă ecologice;

5. solicită Eurostat, OCDE şi tuturor agenţiilor de statistică din statele membre să analizeze 
posibilitatea de a restructura clasificarea statistică a activităţilor economice pentru a 
reflecta mai bine noile industrii ecologice,  puţin vizibile în prezent din cauza includerii 
acestora în clasificarea convenţională a industriilor, prin introducerea unui cod NACE 
diferit;

6. observă faptul că, conform OCDE, sectorul de bunuri şi servicii ecologice are potenţialul 
de a crea locuri de muncă pentru o gamă largă de competenţe şi abilităţi, inclusiv pentru 
lucrătorii necalificaţi, şi invită Comisia să acorde o atenţie deosebită acestui grup 
vulnerabil;

7. consideră că, în contextul evoluţiei demografice, există un potenţial important de creare de 
locuri de muncă durabile în domeniul prestării de servicii sociale şi de sănătate, care 
trebuie explorat în conformitate cu obiectivele de eficienţă ale politicii de ocupare a forţei 
de muncă;

8. consideră că politica de ocupare a forţei de muncă ocupă un rol central în combaterea 
sărăciei şi a excluziunii sociale şi solicită, în spiritul programului OIM „Decent Work”, 
condiţii de muncă bune din punct de vedere calitativ, un nivel de salarizare suficient 
pentru un trai decent şi care să garanteze o participare corespunzătoare la PIB;
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9. subliniază faptul că o tranziţie către o economie ecologică necesită programe educaţionale 
şi de pregătire profesională adecvate, în anumite cazuri universităţile trebuind să analizeze 
posibilitatea de a oferi noi domenii de studiu şi noi specializări, şi încurajează statele 
membre să abordeze de urgenţă deficitul de competenţe care există deja între lucrătorii 
disponibili şi nevoile industriilor ecologice;

10. solicită sisteme eficace de finanţare şi stimulente fiscale pentru a sprijini IMM-urile să 
adopte politici de creare de locuri de muncă ecologice şi să asigure inovaţii şi procese de 
producţie ecologice;

11. solicită implicarea sectorului industrial în inovarea de natură ecologică, având în vedere 
faptul că antreprenorii joacă un rol foarte important în răspândirea pe scară mai largă a 
inovaţiilor ecologice; observă, în acest sens, că informarea antreprenorilor, prin 
demonstrarea unor noi oportunităţi de afaceri, va fi crucială pentru succesul strategiilor de 
dezvoltare a economiilor bazate pe resurse eficiente şi a industriilor durabile;

12. susţine faptul că, în vederea restructurării accelerate anticipate ca răspuns la criza 
mondială şi la schimbările climatice, statele membre ar trebui să aibă obligaţia de a pregăti 
un cadru care să explice clar modalităţile prin care guvernele, angajatorii şi angajaţii ar 
trebui să se adapteze;

13. deşi este de acord cu faptul că o strategie europeană pentru ocuparea forţei de muncă ar 
trebui să aibă o definiţie cât mai largă a „locurilor de muncă ecologice”, consideră că ar 
trebui să se facă distincţie între controlul poluării, reciclare, gestionarea deşeurilor, 
gestionarea resurselor de apă, activităţile de tratare a apei, conservarea naturii, producerea 
de tehnologii ecologice, producerea de energie regenerabilă, precum şi cercetarea şi 
dezvoltarea ecologică şi echipamentele aferente;

14. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa mobilităţii forţei de muncă pe piaţa internă a 
UE; subliniază faptul că există încă restricţii în ceea ce priveşte libera circulaţie a forţei de 
muncă din noile state membre şi că transferabilitatea drepturilor sociale este limitată;

15. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de siguranţă a locurilor de muncă pe termen 
lung intervenită pe piaţa europeană a muncii pe parcursul ultimelor două decenii, tinerii, 
în special, văzându-se din ce în ce mai mult în situaţia de a lucra cu contracte pe termen 
scurt în condiţii de muncă mai puţin avantajoase; consideră că noile locuri de muncă 
create în aceste situaţii nu pot fi considerate durabile; consideră că aceste deficienţe 
structurale trebuie abordate în contextul unor obiective de dezvoltare a potenţialului de 
creare de locuri de muncă al unei noi economii durabile.
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