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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de huidige wereldwijde economische en sociale crisis, die de 
veranderingen in het energieverbruik en de vermindering van de CO2-emissies heeft 
vertraagd, de lidstaten er niet van moet weerhouden om over te gaan op een 
concurrerende, duurzamer koolstofarme economie;

2. is ervan overtuigd dat een Europese werkgelegenheidsstrategie aandacht moet besteden 
aan de economische gevolgen van klimaatverandering voor de Europese arbeidsmarkten, 
de economische activiteiten die ontplooid worden om zich daaraan aan te passen, en 
andere activiteiten die voortvloeien uit veranderingen in het beleid die ten doel hebben om 
klimaatverandering tegen te gaan;

3. verzoekt Eurostat, de OESO en alle bureaus voor statistiek van de lidstaten om de 
statistische classificatie van economische activiteiten zo te veranderen dat deze een beter 
beeld geeft van de nieuwe milieu-industrieën, die nu onzichtbaar blijven omdat ze zijn 
opgenomen in de conventionele classificatie van bedrijfstakken, en wel door hiervoor een 
aparte NACE-code in te voeren;

4. wijst erop dat de sector milieugoederen en -diensten volgens de OESO arbeidsplaatsen 
kan scheppen voor een breed scala van vaardigheden en talenten, ook voor 
laaggeschoolden, en verzoekt de Commissie om bijzondere aandacht aan deze kwetsbare 
groep te besteden;

5. pleit voor doeltreffende financieringssystemen om kleine en middelgrote ondernemingen 
te stimuleren een groen werkgelegenheidsbeleid te voeren en te zorgen voor groene 
innovaties en productie;

6. is van oordeel dat, gezien de snelle herstructurering die wordt verwacht in antwoord op de 
wereldwijde crisis en de klimaatverandering, van de lidstaten verlangd moet worden dat 
zij een kader opstellen waarin duidelijk wordt vastgelegd hoe regeringen, werkgevers en 
werknemers zich moeten aanpassen;

7. is weliswaar van mening dat in een Europese werkgelegenheidsstrategie "groene 
arbeidsplaatsen" zo breed mogelijk gedefinieerd moeten worden, maar vindt dat een 
onderscheid gemaakt moet worden tussen de bestrijding van vervuiling, recycling, 
afvalbeheer, beheer van watervoorraden, waterzuivering, natuurbehoud, productie van 
milieutechnologieën, productie van hernieuwbare energie en daarmee verband houdende 
apparatuur en onderzoek en ontwikkeling op milieugebied.


