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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competente în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. sprijină inițiativa Comisiei, care sugerează să se ajungă din timp la un acord referitor la un 
cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei, acordându-se o atenție 
deosebită obiectivelor legate de progresul către o economie competitivă care poate crea 
noi oportunități de locuri de muncă și de dezvoltare;

2. reamintește că sectorul eficienței energetice și cel al energiei din surse regenerabile ar 
putea crea cinci milioane de locuri de muncă până în 2020, potrivit previziunilor 
Comisiei1; subliniază că se preconizează că tranziția spre o economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon va avea efecte foarte diferite în ceea ce privește nivelul general al 
calificărilor necesare; 

3. solicită luarea de măsuri pentru a răspunde nevoilor în ceea privește gama de competențe 
necesare și pentru a le adapta la locurile de muncă nou create; subliniază faptul că 
politicile active în domeniul pieței forței de muncă trebuie să aibă obiective clare și să fie 
elaborate astfel încât să răspundă nevoilor în materie de ocupare a forței de muncă cu 
scopul de a evita lipsa forței de muncă calificate în domeniul noilor tehnologii cu emisii 
scăzute de carbon; 

4. solicită luarea de măsuri care să faciliteze adaptarea lucrătorilor din sectoarele cele mai 
afectate cu emisii ridicate de carbon, cum ar fi sectoarele producătoare de energie 
electrică, cel al transporturilor sau cel al construcțiilor și industriile mari consumatoare de 
energie, la tranziția spre o economie ecologică și eficientă din punctul de vedere al 
resurselor; 

5. subliniază necesitatea de a lua în considerare în noul cadru consecințele crizei economice 
în ceea ce privește accesibilitatea prețurilor la energie pentru consumatorii finali -
gospodăriile și întreprinderile; 

6. sprijină ideea de a îmbunătăți accesul la finanțarea pentru investiții în statele membre care 
au o capacitate economică redusă pentru a oferi suficient sprijin pentru schimbări ale 
proceselor industriale și ale utilizării energiei care ar putea avea un impact pozitiv asupra 
locurilor de muncă. 

                                               
1 Comunicarea intitulată „Către o redresare generatoare de locuri de muncă” (COM(2012)0173).


