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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a jelenlegi globális gazdasági és társadalmi válságnak, amely lelassította az 
energiafelhasználás terén bekövetkező változásokat, valamint a szén-dioxid-kibocsátások 
csökkentését, nem szabadna eltérítenie a tagállamokat a versenyképes, fenntarthatóbb, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállástól;

2. fenntartja, hogy az európai foglalkoztatási stratégiának ki kell térnie arra, milyen 
gazdasági hatással bír az éghajlatváltozás az európai munkaerőpiacra, továbbá az ezen 
változáshoz való alkalmazkodás céljából végzett gazdasági tevékenységekre, és minden 
egyéb olyan tevékenységre, amely az éghajlatváltozás enyhítése céljával módosított 
szabályozás eredménye;

3. kéri az Eurostatot, az OECD-t és a tagállamok statisztikai hivatalait, hogy fontolják meg a 
gazdasági tevékenységek statisztikai besorolásának – egy külön NACE-kód bevezetésével 
történő – átalakítását, hogy  a statisztikákban megjelenhessenek az új környezetvédelmi 
iparágak, melyek jelenleg rejtve maradnak, mivel a hagyományos iparági besorolás részei;

4. megjegyzi, hogy az OECD szerint a környezetvédelmi áruk és szolgáltatások ágazatában 
adott a lehetőség a legkülönfélébb szaktudású és képességű munkaerő foglalkoztatására, 
beleértve az alacsony képesítésű munkavállalókat, és kéri a Bizottságot, hogy fordítson 
külön figyelmet erre a kiszolgáltatott csoportra;

5. kéri olyan hatékony finanszírozási rendszerek kialakítását, melyek segítik a kis- és 
középvállalkozásokat abban, hogy megfeleljenek a környezetbarát foglalkoztatási 
politikáknak és biztosítsák a környezetbarát innovációt és termelést;

6. hangsúlyozza, hogy a globális válság és az éghajlatváltozás következményeként várhatóan 
felgyorsuló szerkezetátalakulásra tekintettel a tagállamok számára elő kellene írni olyan 
keretrendszer kidolgozását, amely világosan megfogalmazza, hogyan alkalmazkodjanak a 
változáshoz a kormányok, a munkaadók és a munkavállalók;

7. álláspontja szerint – egyetértve azzal, hogy az európai foglalkoztatási stratégiának a lehető 
legszélesebb értelemben kell meghatároznia a „környezetbarát munkahelyek” fogalmát –
különbséget kell tenni a szennyezés csökkentése, az újrafeldolgozás, a hulladékkezelés, a 
vízkészlet-gazdálkodás, a vízkezelési eljárások, a természetvédelem, a környezetbarát 
technológiák gyártása, a megújuló forrásokból nyert energia termelése és az ehhez 
kapcsolódó eszközök gyártása, valamint a környezetvédelmi kutatás-fejlesztés területei 
között.


