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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. jest zdania, że obecny globalny kryzys gospodarczy i społeczny, który spowodował 
spowolnienie zmian dotyczących profilu zużycia energii i redukcji emisji dwutlenku 
węgla, nie powinien powstrzymywać państw członkowskich od przejścia na 
konkurencyjną, bardziej zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną;

2. uważa, że europejska strategia zatrudnienia musi uwzględniać gospodarcze skutki zmiany 
klimatu wywierane na europejskie rynki pracy, działalność gospodarczą na rzecz 
dostosowania się do takich zmian oraz inne działania wynikające ze zmian polityki 
mających na celu łagodzenie zmiany klimatu;

3. zwraca się do Eurostatu, OECD i wszystkich agencji statystycznych państw 
członkowskich o rozważenie restrukturyzacji statystycznej klasyfikacji rodzajów 
działalności gospodarczej, aby poprzez wprowadzenie odrębnego kodu wg NACE lepiej 
odzwierciedlała ona nowe sektory ochrony środowiska, które obecnie są ukryte, ponieważ 
są one włączone do tradycyjnej klasyfikacji przemysłowej;

4. zauważa, że według OECD sektor towarów i usług środowiskowych ma potencjał, aby 
tworzyć miejsca pracy wymagające szerokiego zakresu umiejętności i zdolności, w tym 
dla pracowników o niskich kwalifikacjach, oraz wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na tę narażoną grupę;

5. wzywa do wprowadzenia skutecznego systemu finansowania, aby pomóc MŚP 
w ukierunkowaniu się na prowadzenie ekologicznej polityki zatrudnienia i zapewnianie 
ekologicznych innowacji i produkcji;

6. twierdzi, że w związku z przyspieszoną restrukturyzacją przewidywaną w odpowiedzi 
zarówno na światowy kryzys, jak i na zmianę klimatu, państwa członkowskie powinny 
być zobowiązane do przygotowania ram, które jasno precyzują, jakich dostosowań 
oczekuje się od rządów, pracodawców i pracowników;

7. choć zgadza się z tym, że europejska strategia zatrudnienia powinna jak najszerzej 
określić „ekologiczne miejsca pracy”, stoi na stanowisku, iż należy dokonać rozróżnienia 
między kontrolą zanieczyszczeń, recyklingiem, gospodarką odpadami, zarządzaniem 
zasobami wodnymi, działaniami na rzecz uzdatniania wody, ochroną środowiska 
naturalnego, produkcyjnymi zastosowaniami technologii środowiskowych, produkcją 
energii ze źródeł odnawialnych oraz związanymi z tym urządzeniami, a także badaniami 
i rozwojem w zakresie ochrony środowiska.


