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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че следкризисната икономика представлява голяма възможност за 
постигането на устойчив растеж на базата на социална справедливост и екологична 
ефективност; отбелязва, че превръщането на европейските икономики от 
замърсяващи в екологично ефективни ще доведе до дълбоки промени в 
производството, разпространението и потреблението, което следва да се използва 
като шанс за придвижване към реална устойчивост, без да се застрашават работните 
места или благосъстоянието; счита, че е необходимо преходът към основаваща се на 
незамърсяващи енергийни източници икономика да бъде разглеждан като 
възможност за инвестиране в устойчиво развитие, а не просто като тежест за 
публичните и частните бюджети;

2. призовава Комисията да разработи статистически инструменти за оценка на нетния 
баланс на създадените от "зелената икономика" работни места;

3. счита, че устойчивото развитие почива на една дългосрочна концепция, според 
която икономическият растеж, социалното сближаване и защитата на околната 
среда вървят ръка за ръка и се подкрепят взаимно; изтъква потенциала от 
създаването на "зелени" работни места в рамките на една устойчива икономика и 
одобрява формулираното от МОТ определение, според което всички работни места, 
които благоприятстват устойчивото развитие, представляват "зелени" работни 
места; при все това уточнява, че всички работни места в "зелените" сектори трябва 
да осигуряват добри условия на труд;

4. отбелязва, че през 2009 г. броят на "зелените" работни места в Европа беше 
изчислен на 3,4 милиона;

5. подчертава неотложната необходимост от противодействие на изменението на 
климата, с цел ограничаване на затоплянето до 2°C над доиндустриалните равнища; 
счита, че прилаганата понастоящем цел за намаляване с 20% за 2020 г. не 
съответства на цялостната цел и очаква предложението да промени целта на поне 
30% намаление колкото се може по-скоро; затова настоятелно призовава Комисията 
да развие конкретни политики, осигуряващи прехода към "зелена" икономика, 
особено по отношение на преквалификацията на работниците за „зелени“ работни 
места и подкрепата при прехода към по-екологосъобразна европейска 
промишленост в контекста на световните пазари, и насърчаващи частния сектор да 
инвестира в технологии с ниски емисии, които благоприятстват иновациите и 
създаването на работни места;

6. подчертава, че стабилната, дългосрочна и амбициозна регулаторна рамка е 
предварително условие за осъществяването на пълния потенциал на 
"зелените"работни места; счита, че за да се постигнат целите на стратегията "ЕС 
2020" в сферата на заетостта посредством "зелени" работни места, са необходими 
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конкретни и правно задължаващи мерки, имащи за цел постигането на абсолютно 
намаление при употребата на природните ресурси, заедно с други цели по 
отношение на околната среда; 

7. възприема схващането, че съществуващото и предложеното законодателство на ЕС 
притежава значителен потенциал за създаване на нови работни места в области като 
управлението на въздуха, почвите, водите, енергията, обществените услуги, 
селското стопанство, транспорта, горското стопанство и околната среда; призовава 
държавите-членки да прилагат законодателството на ЕС, което би могло да доведе 
до нови инвестиции в екологично-съобразени технологии и работни места;

8. изтъква, че изискването за екологосъобразни селскостопански практики би 
увеличило в значителна степен работните места и приходите в сектора на селското 
стопанство;

9. изтъква необходимостта от отдаване на дължимото значение на биоразнообразието 
в контекста на създаването на "зелени"работни места, по-специално при 
прилагането на мрежите на Натура 2000; изтъква, че екотуризмът е авангарден 
сектор що се отнася до създаването на "зелени" работни места, отбелязвайки ръст от 
около 20% на година; изтъква също така потенциала за работни места, произлизащи 
от развлекателните дейности, свързани с природата;

10. подчертава, че субсидиите за постигане на по-екологосъобразен сектор на градския 
транспорт биха благоприятствали заетостта, при условие че се инвестират в 
обществения транспорт;

11. насърчава Комисията да представи своето определение за "зелени" работни места; 
освен това насърчава Комисията да даде предимство на „зелените“ работни места 
при развиването на политики в сферите на производството на енергия от 
възобновяеми източници, енергийната ефективност, управлението и рециклирането 
на отпадъци и обновяването на сгради;

12. призовава Комисията до 2011 г да предложи стратегия, включваща законодателни и 
незаконодателни мерки, за насърчаването на „зелените“ работни места, източник на 
растеж и благоденствие за всички; призовава Комисията и държавите-членки в 
рамките на всички останали политики на ЕС да включат политики, насочени към 
преквалифициране на работниците към „зелени“ работни места; изтъква 
необходимостта от включване на всички форми на заетост в тази стратегия, както на 
висококвалифицираните работни места, така и на средно или 
нискоквалифицираните;

13. подчертава, че параграф 8 от заключенията на Съвета от 21 октомври 2009 г. 
призовава Комисията да предприеме преразглеждане на субсидиите за всеки 
отделен сектор, които имат неблагоприятно въздействие върху околната среда и са 
несъвместими с устойчивото развитие; призовава Комисията незабавно да 
предприеме действия в съответствие с тези заключения, като разгледа средствата за
преразпределяне на тези субсидии в рамките на бюджета, в подкрепа на нови 
дейности, свързани с устойчивото развитие;
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14. призовава Комисията да приеме девето ключово умение по отношение на околната 
среда, изменението на климата и устойчивото развитие в референтната рамка за 
обучение през целия живот – което е от съществено значение в едно общество на 
знанието;

15. Призовава държавите-членки да приспособят образователните системи и системите 
за обучение към нуждите на една нова устойчива икономика;

16. счита, че когато става въпрос за благоденствието на гражданите политиката в 
областта на околната среда и социалната политика вървят ръка за ръка на местно, 
регионално, национално и европейско равнище; изтъква, че организациите, 
инвестиращи в екологично ефективни практики, ще спомогнат за създаването на по-
добра работна атмосфера за персонала и служителите и в следствие на това могат да 
станат по-производителни; призовава държавите-членки да подкрепят  Схемата на 
Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО) и да 
насърчават всички икономически сектори да се стремят към регистриране в 
СОУОСО;

17. припомня, че обществените поръчки представляват голям дял от пазара и биха 
могли да предвиждат значителни стимули за постигането на по-екологосъобразна 
икономика; ето защо призовава за всички обществени поръчки да има изисквания за 
високи екологични стандарти;

18. изразява увереността си, че въвеждането на пестящи ресурсите "зелени" технологии 
няма да бъде достатъчно за постигането на устойчиво развитие, при положение че 
нарастването на производителността се оползотворява под формата на нарастване 
на приходите; освен това счита, че от екологична гледна точка би било логично 
канализирането на печалбите от производителността към повече свободно време и 
по-къси работни дни, вместо към по-високи възнаграждения и непрестанно 
увеличаващо се потребление;

19. настоятелно призовава държавите-членки, когато разглеждат икономическото, 
социалното и екологичното въздействие от изменението на климата, да обменят 
опит и най-добри практики в сферата на заетостта;

20. заема позицията, че са необходими значително повече изследвания за измерване на 
въздействието на политиките в областта на околната среда и на изменението на 
климата върху нетното създаване на работни места; призовава Комисията да 
превърне тази област в приоритет за осмата Рамкова програма;

21. счита, че следва да бъдат положени повече усилия за интернализация на външните 
разходи; призовава Комисията да използва съществуващи инструменти на политики 
- или ако е необходимо да разработи нови инструменти - за разпределяне на 
разходите и за да бъде гарантирано, че бъдещите предложения за политики 
отразяват нейните заключения;

22. призовава Комисията и държавите-членки да започнат информационни кампании и 
кампании за повишаване на обществената осведоменост относно създаването на 
„зелени“ работни места в условията на устойчива икономика;
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23. признава, че неправителствените организации и профсъюзите играят важна роля 
при развиването на потенциала за зелени работни места, посредством приноса си 
към процеса на вземане на решения, в качеството си на работодатели и за 
повишаването на обществената осведоменост;
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