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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că actuala criză mondială economică şi socială, care a încetinit schimbările în 
ceea ce priveşte utilizarea energiei şi reducerea emisiilor de carbon, nu ar trebui să 
împiedice statele membre să facă trecerea către o economie competitivă mai durabilă, cu 
emisii scăzute de carbon;

2. susţine faptul că o strategie europeană pentru ocuparea forţei de muncă trebuie să ia în 
considerare efectele economice ale schimbărilor climatice asupra pieţelor europene ale 
muncii, activităţile economice organizate pentru adaptarea la astfel de schimbări şi alte 
activităţi care rezultă în urma schimbărilor politicilor care vizează reducerea schimbărilor 
climatice;

3. solicită Eurostat, OCDE şi tuturor agenţiilor de statistică din statele membre să analizeze 
posibilitatea de a restructura clasificarea statistică a activităţilor economice pentru a 
reflecta mai bine noile industrii ecologice, nevizibile în prezent din cauza includerii 
acestora în clasificarea convenţională a industriilor, prin introducerea unui cod NACE 
diferit;

4. observă faptul că, conform OCDE, sectorul de bunuri şi servicii ecologice are potenţialul 
de a crea locuri de muncă pentru o gamă largă de competenţe şi abilităţi, inclusiv pentru 
lucrătorii necalificaţi, şi invită Comisia să acorde o atenţie deosebită acestui grup 
vulnerabil;

5. solicită sisteme eficace de finanţare pentru a sprijini IMM-urile să adopte politici de creare 
de locuri de muncă ecologice şi să asigure inovaţii şi procese de producţie ecologice;

6. susţine faptul că, în vederea restructurării accelerate anticipate ca răspuns la criza 
mondială şi la schimbările climatice, statele membre ar trebui să aibă obligaţia de a pregăti 
un cadru care să explice clar modalităţile în care guvernele, angajatorii şi angajaţii ar 
trebui să se adapteze;

7. consideră că, deşi este de acord cu faptul că o strategie europeană pentru ocuparea forţei 
de muncă ar trebui să aibă o definiţie cât mai largă a „locurilor de muncă ecologice”, ar 
trebui să se facă distincţie între controlul poluării, reciclare, gestionarea deşeurilor, 
gestionarea resurselor de apă, activităţile de tratare a apei, conservarea naturii, producerea 
de tehnologii ecologice, producerea de energie regenerabilă, precum şi cercetarea şi 
dezvoltarea ecologică şi echipamentele aferente.


