
PA\813013EL.doc PE440.115v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

2010/2010(INI)

15.4.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού απασχόλησης στο πλαίσιο μιας νέας 
βιώσιμης οικονομίας
(2010/2010(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Edward Scicluna



PE440.115v02-00 2/3 PA\813013EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\813013EL.doc 3/3 PE440.115v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. είναι της γνώμης ότι η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία 
επιβράδυνε τις αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας και τις μειώσεις των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, δεν θα πρέπει να αποτρέψει τα κράτη μέλη από την μετάβαση 
προς μια ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία με περιορισμένη χρήση άνθρακα·

2. επαναλαμβάνει ότι μια ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της απασχόλησης θα πρέπει να 
λάβει υπόψη της τις οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευρωπαϊκές 
αγορές εργασίας, τις οικονομικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην προσαρμογή σε 
αυτές τις αλλαγές, και τις υπόλοιπες δραστηριότητες που απορρέουν από τις πολιτικές 
αποφάσεις για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος·

3. ζητεί από την Eurostat, τον ΟΟΣΑ και όλες τις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης της στατιστικής ταξινόμησης των 
οικονομικών δραστηριοτήτων ώστε να προβάλλονται καλύτερα οι νέες περιβαλλοντικές 
βιομηχανίες, οι οποίες τώρα "κρύβονται" μέσα στην συμβατική βιομηχανική ταξινόμηση, 
με την εισαγωγή ενός ξεχωριστού κωδικού ΝΑCΕ·

4. επισημαίνει ότι σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο τομέας των περιβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών έχει τη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν σε ένα 
ευρύ φάσμα επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, ακόμη και για χαμηλού 
επιπέδου εξειδίκευσης εργαζόμενους, και καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη σημασία 
σε αυτήν την ευπαθή ομάδα·

5. ζητεί την κινητοποίηση αποτελεσματικών χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα 
βοηθήσουν τις ΜΜΕ να προσανατολιστούν προς πράσινες πολιτικές απασχόλησης και να 
εξασφαλίσουν πράσινες καινοτομίες και μεθόδους παραγωγής·

6. τονίζει ότι ενόψει της ταχύτατης αναδιάρθρωσης που απαιτείται ενώπιον της παγκόσμιας 
κρίσης και της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να 
προετοιμάσουν ένα πλαίσιο που θα περιγράφει ρητά με πιο τρόπο οι κυβερνήσεις, οι 
εργοδότες και οι εργαζόμενοι οφείλουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές·

7. συμφωνεί ότι μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση πρέπει να ορίσει την έννοια 
των "πράσινων θέσεων εργασίας" κατά το δυνατόν ευρύτερα, αλλά ταυτόχρονα πιστεύει 
ότι πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της  μείωσης της ρύπανσης, της ανακύκλωσης, 
της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της επεξεργασίας 
των λυμάτων, της προστασίας της φύσης, της παραγωγής περιβαλλοντικών τεχνολογιών, 
της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και του ανάλογου εξοπλισμού, και της 
περιβαλλοντικής έρευνας και ανάπτυξης.


