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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et kriisijärgne majandus pakub hea võimaluse säästvaks majanduskasvuks, 
mis põhineb sotsiaalsel õiglusel ja keskkonnahoidlikkusel; märgib, et Euroopa majanduse 
ümberkujundamine saastavast majandusest keskkonnahoidlikuks majanduseks viib 
sügavate muudatusteni tootmises, jaotamises ja tarbimises ning seda tuleks kasutada kui 
võimalust liikuda tõelise säästvuse poole, ilma et seataks ohtu jõukust või töökohti; on 
seisukohal, et üleminekut saastevabadel energiaallikatel põhinevale majandusele tuleb 
näha kui võimalust investeerida säästvasse arengusse ja mitte üksnes kui koormust riikliku 
ja erasektori eelarvele;

2. kutsub komisjoni üles töötama välja statistilist vahendit „rohelise” majanduse loodud 
töökohtade netosaldo hindamiseks;

3. on seisukohal, et säästev areng põhineb pikaajalisel visioonil, mille kohaselt 
majanduskasv, sotsiaalne ühtekuuluvus ja keskkonnakaitse käivad käsikäes ning toetavad 
üksteist vastastikku; juhib tähelepanu võimalustele, mida „roheliste” töökohtade loomine 
endast säästva majanduse raames kujutab, ning toetab ILO määratlust, mille kohaselt on 
„rohelised” kõik töökohad, mis edendavad säästvat arengut; rõhutab siiski, et kõigi 
töökohtadega „rohelistes” sektorites peavad kaasnema head töötingimused;

4. märgib, et 2009. aastal oli Euroopas hinnanguliselt 3,4 miljonit „rohelist” töökohta;

5. rõhutab vajadust võtta tõsiselt käsile kliima soojenemise probleem, et piirata soojenemist 
nii, et temperatuur ei tõuseks üle 2 °C võrreldes eelindustriaalse ajajärgu tasemega; on 
seisukohal, et praegu ellu viidav eesmärk piirata heitkoguseid 2020. aastaks 20% ei ole 
selle üldeesmärgiga kooskõlas, ning ootab ettepanekut minna võimalikult kiiresti üle 
vähemalt 30% vähendamise eesmärgile; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon töötaks 
välja eripoliitika, et kindlustada üleminek „rohelisele” majandusele, eriti seoses töötajate 
uute oskuste omandamisega „rohelistel” töökohtadel töötamiseks ja Euroopa tööstuse 
toetamisega selle keskkonnasõbralikumaks muutmisel maailmaturul, samuti ergutaks 
erasektorit investeerima vähesaastavatesse tehnoloogiatesse, mis soodustavad 
innovatsiooni ja töökohtade loomist;

6. rõhutab, et „rohelise” tööhõive täieliku potentsiaali saavutamise eelduseks on stabiilne, 
pikaajaline, ambitsioonikas reguleeriv raamistik; on seisukohal, et ELi 2020. aasta 
strateegia „roheliste” töökohtadega seotud tööhõivealaste eesmärkide saavutamiseks on 
vaja konkreetseid õiguslikult siduvaid meetmeid loodusvarade kasutamise absoluutse 
vähenemise ja muude keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks; 

7. on arvamusel, et kehtivatel ja kavandatavatel ELi keskkonnaalastel õigusaktidel on suur 
potentsiaal luua uusi töökohti sellistes valdkondades nagu lennundus, pinnas, vesi, 
energeetika, avalikud teenused, põllumajandus, transport, metsandus ja 
keskkonnakorraldus; kutsub liikmesriike üles rakendama ELi õigusakte, mis võiksid viia 
uute investeeringuteni keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse ja töökohtadesse;
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8. juhib tähelepanu, et keskkonnasõbralike tootmisviiside nõudmine tooks 
põllumajandussektoris kaasa tööhõive ja sissetulekute märkimisväärse suurenemise;

9. rõhutab vajadust toonitada kogu Euroopas „roheliste” töökohtade loomise kontekstis 
bioloogilist mitmekesisust, eriti Natura 2000 võrgustiku loomisel; juhib tähelepanu sellele, 
et ökoturism on „roheliste” töökohtade loomise mõttes juhtiv sektor, mille kasvumäär on 
umbes 20% aastas; rõhutab ka loodusega seotud vaba aja tegevustest tulenevate 
töökohtade potentsiaali;

10. rõhutab, et subsiidiumid linnatranspordi sektori keskkonnahoidlikumaks muutmise eest 
annaksid tööhõivealast kasu siis, kui need investeerida ühistransporti;

11. kutsub komisjoni üles pakkuma välja omapoolset „rohelise” töökoha määratlust; ergutab 
komisjoni lisaks taastuvenergia, energiatõhususe, jäätmehoolduse, ringlussevõtu ja 
hoonete renoveerimistööde alaseid poliitikavaldkondi arendades pidama esmatähtsaks 
„rohelisi” töökohti;

12. palub komisjonil esitada aastaks 2011 õigusloome-ja õigusloomeväliseid meetmeid 
sisaldav strateegia, et toetada „rohelisi” töökohti, mis on kasvu ja jõukuse allikas kõigile; 
palub komisjonil ja liikmesriikidel ühendada teiste ELi poliitikavaldkondadega 
poliitikavaldkonnad, mille sihiks on töötajate uute oskuste omandamine ja ümberõpe 
„rohelistel” töökohtadel töötamiseks; rõhutab vajadust hõlmata sellesse strateegiasse igat 
liiki töökohad, olgu need siis kõrge, keskmise või madala kvalifikatsiooniga;

13. märgib, et nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta järelduste lõikes 8 paluti komisjonil vaadata 
kiireloomuliselt sektorite kaupa läbi subsiidiumid, millel on kahjulik keskkonnamõju ja 
mis ei ole kooskõlas säästva arenguga; kutsub komisjoni üles reageerima neile järeldustele 
viivitamata, uurides võimalusi nimetatud subsiidiumide eelarve piires ümberjaotamiseks, 
et toetada uusi säästva majandusega seotud tegevusi;

14. palub komisjonil lisada eluaegse õppe raamistikku üheksas põhipädevus, mis on seotud 
keskkonna, kliimamuutuse ja säästva arenguga ja mis on teadmusühiskonnas oluline;

15. kutsub liikmesriike üles kohandama haridus- ja koolitussüsteeme vastavalt uue säästva 
majanduse vajadustele;

16. usub, et kodanike heaolu seisukohast käivad keskkond ja sotsiaalpoliitika kohalikul, 
piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil käsikäes; juhib tähelepanu sellele, et need 
organisatsioonid, mis investeerivad keskkonnahoidlikesse tegevustesse, aitavad luua 
töötajatele parema töökeskkonna ning saavutavad seetõttu suurema tootlikkuse; kutsub 
liikmesriike üles propageerima Euroopa keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi 
(EMAS) ning julgustama kõiki majandussektoreid püüdlema EMASi liikmeks 
registreerimise poole;

17. tuletab meelde, et avalikud hanked moodustavad suure turuosa ja võiksid olla 
märkimisväärsed stiimulid majanduse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks; nõuab 
seetõttu, et kõigi avalike hangete puhul nõutaks kõrgete keskkonnastandardite järgimist;

18. on veendunud, et ressursse säästva rohelise tehnoloogia kasutuselevõtust ei piisa säästva 
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arengu saavutamiseks niikaua, kui tootlikkuse suurenemine vahetatakse sissetulekute 
suurenemise vastu; on lisaks seisukohal, et keskkonnaalasest perspektiivist lähtudes oleks 
mõistlik tootlikkuse suurenemise kompenseerimine vaba aja suurenemise ja lühemate 
tööpäevadega kõrgemate palkade ja järjest suureneva tarbimise asemel;

19. nõuab liikmesriikidelt tungivalt, et nad vahetaksid kliimamuutuse majandusliku, sotsiaalse 
ja keskkonnaalase mõjuga tegelemisel tööhõivealaseid kogemusi ja parimaid tavasid;

20. on arvamusel, et on vaja teha tunduvalt rohkem uurimistööd hindamaks 
keskkonnapoliitika ja kliimamuutuse poliitika mõju tööhõive netosuurenemisele; palub 
komisjonil muuta see kaheksandas raamprogrammis eelisvaldkonnaks;

21. usub, et väliskulude arvessevõtmiseks tuleks rohkem ära teha; kutsub komisjoni üles 
kasutama olemasolevaid poliitikavahendeid – või töötama vajadusel välja uusi –, et 
kulusid arvesse võtta ja kajastada tulemusi tulevastes poliitilistes ettepanekutes;

22. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles käivitama teabe- ja avalikkuse teadlikkuse tõstmise 
kampaaniaid, mis käsitlevad „roheliste” töökohtade loomist säästva majanduse raames.

23. tunnistab, et VVOd ja ametiühingud etendavad tööandjatena „roheliste“ töökohtade 
potentsiaali arendamisel olulist rolli, andes oma panuse otsuste tegemisel, ja tõstes üldsuse 
teadlikkust.
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