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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. er af den opfattelse, at den nuværende globale økonomiske og sociale krise, som har 
forsinket ændringer af energiudnyttelsen og nedsættelse af CO2-emissionerne, ikke skal 
afholde medlemsstater fra at overgå til en konkurrencedygtig og mere bæredygtig 
lavemissionsøkonomi,

2. fastholder, at en europæisk beskæftigelsesstrategi skal tage højde for de økonomiske 
virkninger af klimaændringerne på de europæiske arbejdsmarkeder, økonomiske 
aktiviteter beregnet på tilpasningen til sådanne ændringer og andre aktiviteter som følge af 
ændringer af politikken med det formål at begrænse klimaændringerne,

3. anmoder Eurostat, OECD og alle medlemsstaternes statistiske kontorer om at overveje at 
omstrukturere den statistiske klassifikation af økonomiske aktiviteter ved at indføre en ny 
NACE-kode for bedre at afspejle de nye miljøindustrier, som på nuværende tidspunkt er 
skjulte, fordi de indgår i den konventionelle industriklassifikation,

4. konstaterer, at sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser ifølge OECD har 
potentiale til at skabe jobs til mennesker med mange forskellige færdigheder og evner, 
heriblandt lavtuddannede, og anmoder Kommissionen om at være ekstra opmærksom på 
denne sårbare gruppe,

5. efterlyser effektive finansieringsordninger for at hjælpe SMV'er med at arbejde hen imod 
miljøvenlige beskæftigelsespolitikker og dermed sikre miljørigtig innovation og 
produktion,

6. fastholder, at medlemsstaterne i lyset af den forventede fremskyndede omstrukturering 
som svar på både den globale krise og klimaforandringer skal udarbejde en ramme, som 
klart beskriver, hvordan regeringer og arbejdsgivere forventes at tilpasse sig dertil,

7. er af den opfattelse, selvom det erkender, at en europæisk beskæftigelsesstrategi burde 
definere "grønne jobs" så bredt som muligt, at der bør skelnes mellem kontrol af 
forurening, genanvendelse, affaldsforvaltning, vandforvaltning, spildevandshåndtering, 
naturbevarelse, frembringelse af miljøvenlige teknologier, produktion af vedvarende 
energi og dertil hørende udstyr samt F&U på miljøområdet.


