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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. laikosi nuomonės, kad dabartinė ekonomikos ir finansų krizė, dėl kurios sulėtėjo pokyčiai 
energijos vartojimo ir išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo srityje, neturėtų būti 
priežastis valstybėms narėms susilaikyti nuo perėjimo prie konkurencingos, tausesnės 
ekonomikos, kurios sąlygomis išmetama mažiau anglies dioksido;

2. pabrėžia, kad rengiant Europos užimtumo strategiją turi būti atsižvelgta į ekonominį 
klimato kaitos poveikį Europos darbo rinkoms, į ekonominę veiklą, skirtą prisitaikyti prie 
šių pokyčių, ir į kitą veiklą, kurią lemia politikos pokyčiai, susiję su siekiu švelninti 
klimato kaitą;

3. ragina Eurostatą, Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO) ir visų 
valstybių narių statistikos tarnybas svarstyti galimybę restruktūrizuoti statistinę 
ekonominės veiklos klasifikaciją siekiant, kad būtų geriau atspindėta nauja aplinkos 
apsaugos pramonė, kuri šiuo metu nepastebima, kadangi yra įtraukta į tradicinę pramonės 
klasifikaciją, taip pat nustatyti jai atskirą NACE kodą;

4. pabrėžia, kad, pasak EBPO, ekologiškų prekių ir paslaugų sektorius gali užtikrinti darbo 
vietas įvairių įgūdžių ir gebėjimų asmenims, įskaitant žemos kvalifikacijos darbininkus, ir 
ragina Komisiją skirti ypač daug dėmesio šiai pažeidžiamai grupei;

5. ragina kurti veiksmingas finansavimo sistemas, skirtas padėti mažoms ir vidutinio dydžio 
įmonėms (MVĮ) orientuotis į ekologišką įdarbinimo politiką ir užtikrinti ekologiškas 
naujoves bei gamybą;

6. pabrėžia, jog atliekant greitesnę restruktūrizaciją, kuri numatyta siekiant atsižvelgti į 
pasaulinę krizę ir klimato kaitą, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės parengtų 
programą ir joje aiškiai išdėstytų, kaip vyriausybė, darbuotojai ir darbdaviai turėtų 
prisitaikyti;

7. pritaria, kad Europos užimtumo strategijoje turėtų būti kaip galima išsamiau apibrėžta 
ekologiškos darbo vietos samprata, ir laikosi nuomonės, kad turi būti skiriama taršos 
kontrolė, perdirbimas, atliekų tvarkymas, vandens išteklių valdymas, vandenvalos 
veiksmai, gamtos išsaugojimas, aplinkos apsaugos technologijų kūrimas, atsinaujinančios 
energijos ir susijusios įrangos gamyba bei su aplinkos apsauga susiję moksliniai tyrimai ir 
plėtra.


