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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att den nuvarande globala ekonomiska och sociala krisen, som 
har lett till att förändringarna i energianvändning och minskningen av koldioxidutsläpp 
går långsammare, inte bör hindra medlemsstaterna från att gå mot en konkurrenskraftig, 
mer hållbar ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

2. Europaparlamentet anser att en europeisk sysselsättningsstrategi måste beakta 
klimatförändringarnas ekonomiska effekter för de europeiska arbetsmarknaderna, 
ekonomisk verksamhet som syftar till att åstadkomma en anpassning till dessa
förändringar och annan verksamhet som är ett resultat av förändringar av politiken i syfte 
att mildra klimatförändringarna.

3. Europaparlamentet ber Eurostat, OECD och alla medlemsstaters statistikbyråer att 
överväga att omstrukturera den statistiska indelningen av ekonomisk verksamhet för att 
bättre återspegla de nya miljöindustrierna, som för närvarande är osynliga eftersom de 
ingår i den konventionella näringsgrensindelningen, genom att införa en separat 
Nace-kod.

4. Europaparlamentet noterar att sektorn för miljövaror och miljötjänster enligt OECD har 
potential att tillhandahålla arbetstillfällen som avser många olika kvalifikationer och 
färdigheter, inbegripet för lågkvalificerade arbetstagare, och uppmanar kommissionen att 
fästa särskild uppmärksamhet vid denna känsliga grupp.

5. Europaparlamentet begär effektiva finansieringssystem för att hjälpa små och medelstora 
företag att gå mot en grön sysselsättningspolitik och garantera gröna innovationer och 
grön produktion.

6. Europaparlamentet vidhåller att medlemsstaterna, inför den påskyndade omstrukturering 
som planeras som svar på både den globala krisen och klimatförändringarna, bör 
uppmanas att utarbeta en ram som tydligt uppger hur regeringarna, arbetsgivarna och 
arbetstagarna förväntas anpassa sig.

7. Europaparlamentet instämmer med att en europeisk sysselsättningsstrategi bör ge en så 
bred definition som möjligt av ”gröna arbetstillfällen, men anser att åtskillnad bör göras 
mellan föroreningsbegränsning, återvinning, avfallshantering, förvaltning av 
vattenresurserna, vattenbehandlingsverksamhet, naturskydd, utarbetande av miljöteknik, 
framställande av förnybar energi och tillhörande utrustning och miljövänlig forskning och 
utveckling.


