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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at økonomien, når vi kommer ud af krisen, giver gode muligheder for bæredygtig 
vækst på grundlag af social retfærdighed og miljøeffektivitet; bemærker, at 
transformationen af de europæiske økonomier fra forurenende til miljøeffektive 
økonomier vil medføre grundlæggende ændringer i produktion, distribution og forbrug, 
som bør anvendes som en chance for at bevæge sig i retning af ægte bæredygtighed, uden 
at velstand eller beskæftigelse bringes i fare; mener, at overgangen til en økonomi baseret 
på ikke-forurenende energikilder skal ses som en mulighed for at investere i bæredygtig 
udvikling og ikke blot som en belastning af offentlige og private budgetter;

2. opfordrer Kommissionen til at udvikle statistiske værktøjer til evaluering af nettosaldoen 
for arbejdspladser skabt af den "grønne økonomi",

3. er af den opfattelse, at bæredygtig udvikling skal baseres på en langsigtet vision, hvor 
økonomisk vækst, social samhørighed og miljøbeskyttelse går hånd i hånd og støtter 
hinanden; understreger det potentiale, som skabelsen af "grønne job" i en bæredygtig 
økonomi udgør, og støtter ILO's definition af "grønne job" som værende alle job, der 
befordrer bæredygtig udvikling; pointerer imidlertid, at alle job i "grønne sektorer" skal 
omfattes af gode arbejdsvilkår;

4. bemærker, at antallet af "grønne job" i Europa i 2009 blev anslået til 3,4 mio.;

5. understreger nødvendigheden af hurtigt at bekæmpe klimaforandringerne for at begrænse 
opvarmningen til 2 °C sammenlignet med det førindustrielle niveau; mener, at 
reduktionsmålet på 20 % inden 2020, som i øjeblikket er ved at blive gennemført, ikke er i 
overensstemmelse med det overordnede mål og ser frem til forslag om at opjustere det til 
et reduktionsmål på 30 % så snart som muligt; opfordrer derfor indtrængende 
Kommissionen til at udvikle særlige politikker til at sikre overgangen til en grøn økonomi, 
navnlig hvad angår omskoling af arbejdstagere til grønne job og hjælp til at sikre en 
grønnere EU-industri i forhold til det globale marked samt det at tilskynde den private 
sektor til at investere i lavemissionsteknologier, der fremmer innovation og jobskabelse;

6. understreger, at en stabil, langsigtet og ambitiøs lovgivningsramme er en forudsætning for 
virkeliggørelsen af det fulde grønne beskæftigelsespotentiale; mener, at det for at nå  EU 
2020-strategiens beskæftigelsesmål om grønne job er nødvendigt at træffe konkrete og 
juridisk bindende foranstaltninger rettet mod at opnå en absolut nedbringelse af 
anvendelsen af naturressourcer samt opstille andre miljømål; 

7. er af den opfattelse, at den eksisterende og foreslåede EU-miljølovgivning har væsentligt 
potentiale til at skabe nye arbejdspladser inden for områder såsom luft, jord, vand, energi, 
offentlige tjenesteydelser, landbrug, transport, skovbrug og miljøstyring; opfordrer 
medlemsstaterne til at gennemføre EU-lovgivning, der kan føre til nye investeringer i 
miljøvenlige teknologier og arbejdspladser;
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8. påpeger, at krav om miljøvenlige driftsmetoder i landbruget vil øge beskæftigelsen og 
indtjeningen i landbrugssektoren betydeligt;

9. understreger behovet for at fokusere på biodiversitet i forbindelse med skabelsen af 
"grønne job" i Europa, navnlig i forbindelse med gennemførelsen af Natura 2000-nettet; 
påpeger, at økoturisme er en foregangssektor hvad angår skabelse af grønne job, og at den 
fremviser en vækstrate på hen ved 20 % om året; påpeger endvidere det jobpotentiale, der 
opstår som følge af naturrelaterede fritidsaktiviteter;

10. understreger, at støtte til grønnere bytransport vil gavne beskæftigelsen, hvis støtten 
investeres i offentlig transport;

11. tilskynder Kommissionen til at forelægge sin definition af et "grønt job"; tilskynder 
endvidere Kommissionen til at prioritere grønne job i udviklingen af politikker for 
vedvarende energi, energieffektivitet, affaldshåndtering og genanvendelse samt 
renovering af bygninger;

12. opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2011 at foreslå en strategi, der omfatter 
lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger til at tilskynde til 
grønne job, som er en kilde til vækst og velstand for alle; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at integrere politikker, der har til formål at omskole og efteruddanne 
arbejdstagere til grønne job, med alle andre EU-politikker; understreger behovet for at 
inkludere alle former for job i denne strategi, hvad enten de kræver højt kvalificerede, 
mellem- eller lavtkvalificerede arbejdstagere;

13. bemærker, at Kommissionen i punkt 8 i Rådets konklusioner af 21. oktober 2009 
opfordres til så hurtigt som muligt at foretage en sektorvis revision af subsidier, der har 
negative indvirkninger på miljøet, og som er uforenelige med en bæredygtig udvikling; 
opfordrer Kommissionen til straks at skride til handling på grundlag af disse konklusioner 
og undersøge muligheden for en omfordeling af disse subsidier i budgettet rettet mod 
støtte af nye aktiviteter i forbindelse med den bæredygtige økonomi;

14. opfordrer Kommissionen til at medtage en niende nøglekompetence vedrørende miljø, 
klimaforandringer og bæredygtig udvikling – som har afgørende betydning i et 
videnssamfund – i referencerammen for kvalifikationer for livslang læring;

15. opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse uddannelses- og efteruddannelsessystemerne til 
den bæredygtige økonomis behov;

16. mener, at når det drejer sig om borgernes velfærd, så går miljø- og socialpolitikken hånd i 
hånd på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan; påpeger, at de organisationer, der 
investerer i miljøeffektive praksisser, vil bidrage til at skabe et bedre arbejdsmiljø for 
deres personale og kan som følge heraf være mere produktive; opfordrer medlemsstaterne 
til at fremme fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og 
tilskynde alle økonomiske sektorer til at bestræbe sig på at lade sig EMAS-registrere;

17. minder om, at offentlige indkøb udgør en stor andel af markedet og kan levere betydelige 
incitamenter til at skabe en grønnere økonomi; opfordrer derfor til, at alle offentlige 
indkøb gør høje miljøstandarder påkrævet;
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18. er overbevist om, at indførelsen af ressourcebesparende grøn teknologi ikke er nok til at 
opnå bæredygtig udvikling, så længe forøget produktivitet omdannes til forøgede 
indtægter; er endvidere af den opfattelse, at det fra et miljømæssigt perspektiv ville give 
mening at kanalisere produktivitetsgevinster mod mere fritid og kortere arbejdsdage i 
stedet for højere lønninger og stadig øget forbrug;

19. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udveksle erfaringer og bedste praksis med 
hensyn til beskæftigelsesmuligheder, når de tager sig af klimaforandringernes 
økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger;

20. er af den opfattelse, at der er behov for betydeligt mere forskning for at kunne måle 
virkningerne af miljø- og klimaforandringspolitikkerne på nettoforøgelsen af 
beskæftigelsen; opfordrer Kommissionen til at prioritere dette område i det ottende 
rammeprogram;

21. mener, at der skal ydes en større indsats for at internalisere eksterne omkostninger; 
opfordrer Kommissionen til at anvende eksisterende politiske instrumenter, eller om 
nødvendigt udvikle nye, til at placere omkostningerne og sikre, at fremtidige politikforslag 
afspejler resultater heraf;

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte oplysnings- og 
bevidstgørelseskampagner om udvikling af grønne job i en bæredygtig økonomi;

23. anerkender, at ngo’er og fagforeninger spiller en vigtig rolle i udviklingen af det 
potentiale, der ligger i grønne jobs, hvad angår bidrag til beslutningsprocesser, som 
arbejdsgivere og i forbindelse med bevidstgørelse af offentligheden;
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