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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att den nuvarande globala ekonomiska och sociala krisen, som 
har lett till att förändringarna i energianvändning och minskningen av koldioxidutsläpp 
går långsammare, inte bör hindra medlemsstaterna från att gå mot en konkurrenskraftig, 
mer hållbar och mer resurseffektiv ekonomi eftersom detta kommer att göra att de blir mer 
motståndskraftiga, mindre beroende av allt dyrare import och mer konkurrenskraftiga.

2. Europaparlamentet anser att en europeisk sysselsättningsstrategi måste beakta 
klimatförändringarnas ekonomiska effekter för de europeiska arbetsmarknaderna, 
ekonomisk verksamhet som syftar till att åstadkomma en anpassning till dessa 
förändringar och annan verksamhet som är ett resultat av förändringar av politiken i syfte 
att mildra klimatförändringarna.

3. Europaparlamentet betonar att man kan främja en ekoeffektiv ekonomi och gröna jobb 
genom att överföra skattebördan från arbete och företag till icke-förnybara energiresurser 
och att detta också kommer att förhindra negativa miljöeffekter.

4. Europaparlamentet betonar att kommissionen bör ta tillfället i akt att i samband med 
förberedelsen av nästa fleråriga budgetram främja en marknad med hållbara 
arbetstillfällen genom att fokusera på gröna jobb.

5. Europaparlamentet ber Eurostat, OECD och alla medlemsstaters statistikbyråer att 
överväga att omstrukturera den statistiska indelningen av ekonomisk verksamhet för att 
bättre återspegla de nya miljöindustrierna, som för närvarande är osynliga eftersom de 
ingår i den konventionella näringsgrensindelningen, genom att införa en separat 
Nace-kod.

6. Europaparlamentet noterar att sektorn för miljövaror och miljötjänster enligt OECD har 
potential att tillhandahålla arbetstillfällen som avser många olika kvalifikationer och 
färdigheter, inbegripet för lågkvalificerade arbetstagare, och uppmanar kommissionen att 
fästa särskild uppmärksamhet vid denna känsliga grupp.

7. Europaparlamentet anser, med tanke på den demografiska utvecklingen, att det finns en 
stor potential för att utveckla hållbara arbetstillfällen på området för sociala och 
hälsovårdsrelaterade tjänster, som bör utnyttjas för att uppnå en effektiv 
sysselsättningspolitik.

8. Europaparlamentet anser att sysselsättningspolitiken spelar en central roll för att bekämpa 
fattigdom och social utslagning och begär därför, i linje med ILO:s program om 
anständigt arbete, kvalitativt goda arbetsvillkor och löner som både garanterar 
försörjningen och står för en lämplig del av BNP.

9. Europaparlamentet betonar att det för övergången till en grön ekonomi kommer att krävas 
lämpliga utbildningsprogram, och i vissa fall måste universiteten överväga att erbjuda helt 
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nya studieområden och ämnen, och uppmanar medlemsstaterna att omgående ta itu med 
den kompetensklyfta som redan finns mellan tillgängliga arbetstagare och de gröna 
industriernas behov.

10. Europaparlamentet begär effektiva finansieringssystem och skatteincitament för att hjälpa 
små och medelstora företag att gå mot en grön sysselsättningspolitik och garantera gröna 
innovationer och grön produktion.

11. Europaparlamentet begär att näringslivet ska delta i miljöinnovationen, eftersom 
företagare spelar en mycket viktig roll för att i högre grad sprida miljöinnovationen. 
Parlamentet noterar i detta sammanhang att det kommer att vara mycket viktigt att 
informera företagarna genom att visa på nya företagsmöjligheter för att strategin för att 
utveckla resurseffektiva ekonomier och hållbara industrier ska bli framgångsrik.

12. Europaparlamentet vidhåller att medlemsstaterna, inför den påskyndade omstrukturering 
som planeras som svar på både den globala krisen och klimatförändringarna, bör 
uppmanas att utarbeta en ram som tydligt uppger hur regeringarna, arbetsgivarna och 
arbetstagarna förväntas anpassa sig.

13. Europaparlamentet instämmer med att en europeisk sysselsättningsstrategi bör ge en så 
bred definition som möjligt av ”gröna arbetstillfällen, men anser att åtskillnad bör göras 
mellan föroreningsbegränsning, återvinning, avfallshantering, förvaltning av 
vattenresurserna, vattenbehandlingsverksamhet, naturskydd, utarbetande av miljöteknik, 
framställande av förnybar energi och tillhörande utrustning och miljövänlig forskning och 
utveckling.

14. Europaparlamentet är oroat över bristen på arbetskraftens rörlighet på EU:s inre marknad. 
Parlamentet betonar att det fortfarande finns begränsningar för den fria rörligheten för 
arbetskraft från de nya medlemsstaterna och att möjligheten att överföra sociala rättigheter 
är begränsad.

15. Europaparlamentet är oroat över den långsiktiga osäkra situation som har utvecklats på 
EU:s arbetsmarknad under de två senaste årtiondena, som innebär att unga människor i 
allt högre grad tenderar att arbeta med kortsiktiga kontrakt med sämre arbetsvillkor. 
Parlamentet anser att nya arbetstillfällen som skapas under dessa förhållanden inte kan 
anses vara hållbara. Parlamentet anser att man måste åtgärda dessa strukturella brister med 
målet att utveckla sysselsättningspotentialen för en ny hållbar ekonomi.
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