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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo 
lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka pašreizējā vispārējā ekonomikas un sociālā krīze, kura ir palēninājusi 
pārmaiņu gaitu enerģijas patēriņa jomā un oglekļa emisiju samazināšanu, nedrīkstētu 
kavēt dalībvalstu pāreju uz konkurētspējīgu un ilgtspējīgāku ekonomiku, kas rada zemas 
oglekļa emisijas; 

2. uzskata, ka saistībā ar Eiropas nodarbinātības stratēģiju ir jāņem vērā klimata pārmaiņu 
ekonomiskā ietekme uz Eiropas darba tirgiem, saimnieciskajām darbībām, kas izstrādātas, 
lai pielāgotos šīm pārmaiņām, un citām darbībām, kas izriet no politiskām izmaiņām, kuru 
mērķis ir mazināt klimata pārmaiņu ietekmi;

3. prasa, lai Eurostat, ESAO un visas dalībvalstu statistikas aģentūras apsvērtu saimniecisko 
darbību statistiskās klasifikācijas pārstrukturizēšanu, ieviešot atsevišķu NACE kodu, lai 
labāk atspoguļotu jaunās ar vidi saistītās nozares, kuras pašlaik nav apsekojamas, jo ir 
ietvertas tradicionālajā nozaru klasifikācijā;

4. norāda — pamatojoties uz ESAO, ekoloģisku preču un pakalpojumu nozarei ir iespējas 
nodrošināt ļoti plašam prasmju un spēju spektram atbilstošas darba vietas, tostarp darba 
vietas mazkvalificētiem strādniekiem, un aicina Komisiju veltīt īpašu uzmanību šai mazāk 
aizsargātajai grupai;

5. aicina nodrošināt efektīvas finansēšanas sistēmas, lai palīdzētu MVU savu darbību 
orientēt uz videi draudzīgu nodarbinātības politiku un nodrošināt videi draudzīgus 
jauninājumus un ražošanu;

6. uzskata — ņemot vērā saistībā ar vispārējo krīzi un klimata pārmaiņām paredzamo 
paātrināto pārstrukturēšanos, ir jānosaka dalībvalstīm pienākums izstrādāt sistēmu, skaidri 
nosakot, kādā veidā valdībām, darba devējiem un darba ņēmējiem ir jāīsteno pielāgošanās; 

7. uzskata — lai gan jēdziena „videi draudzīgas darba vietas” definīcijai saistībā ar Eiropas 
nodarbinātības stratēģiju ir jābūt pēc iespējas plašai, ir jānošķir piesārņojuma kontrole, 
otrreizējā pārstrāde, atkritumu apsaimniekošana, ūdens resursu apsaimniekošana, ūdens 
attīrīšanas darbības, dabas aizsardzība, vides tehnoloģiju izstrāde, atjaunīgās enerģijas un 
ar to saistītā aprīkojuma ražošana un pētniecība un izstrāde vides jomā.


