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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää kriisin jälkeistä taloutta suurena mahdollisuutena kestävälle kasvulle, joka perustuu 
sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle ja ekotehokkuudelle; toteaa, että Euroopan talouden 
muutos saastuttavasta ekotehokkaaksi johtaa suuriin muutoksiin tuotannossa, jakelussa ja 
kulutuksessa, mitä olisi pidettävä mahdollisuutena siirtyä kohti todellista kestävää 
kehitystä vaarantamatta hyvinvointia tai työpaikkoja; katsoo, että siirtymistä 
saastuttamattomiin energialähteisiin perustuvaan talouteen on pidettävä tilaisuutena 
investoida kestävään kehitykseen eikä vain julkisiin ja yksityisiin varoihin kohdistuvana 
rasitteena;

2. pyytää komissiota kehittämään tilastollisia välineitä vihreän talouden tuoman 
työpaikkojen nettolisäyksen arvioimiseksi;

3. katsoo, että kestävä kehitys edellyttää pitkän aikavälin näkemystä, jossa talouskasvu, 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja ympäristönsuojelu toteutuvat rinnakkain ja tukevat 
toisiaan; korostaa vihreiden työpaikkojen luomisen mahdollisuuksia kestävässä taloudessa 
ja kannattaa ILO:n määritelmää, jonka mukaan kaikki työpaikat, jotka edistävät kestävää 
kehitystä, ovat vihreitä työpaikkoja; täsmentää kuitenkin, että kaikissa vihreiden alojen 
työpaikoissa on turvattava hyvät työolot;

4. toteaa, että Euroopassa oli vuonna 2009 arviolta 3,4 miljoonaa vihreää työpaikkaa;

5. korostaa tarvetta puuttua kiireellisesti ilmastonmuutokseen, jotta ilmaston lämpenemisen 
vaikutus rajoitettaisiin kahteen celsiusasteeseen esiteolliseen tasoon verrattuna; katsoo, 
että nykyinen 20 prosentin vähennystavoite vuodeksi 2020 ei vastaa kokonaistavoitetta, ja 
odottaa saavansa ehdotuksen siitä, miten vähintään 30 prosentin vähennystavoite 
voitaisiin saavuttaa mahdollisimman pian; kehottaa sen vuoksi komissiota ryhtymään 
erityistoimiin varmistaakseen siirtymisen kohti vihreää taloutta, erityisesti työntekijöiden 
uudelleenkouluttamisella vihreisiin työpaikkoihin ja tukemalla Euroopan teollisuuden 
viherryttämistä maailmanlaajuisilla markkinoilla sekä siten, että yksityistä sektoria 
kannustetaan investoimaan vähäpäästöiseen teknologiaan, joka edistää innovointia ja 
työpaikkojen luomista;

6. korostaa, että vakaa ja kunnianhimoinen pitkän aikavälin sääntelykehys on edellytys 
täysimääräisen vihreän työllisyyspotentiaalin saavuttamiseksi; katsoo, että Eurooppa 2020 
-strategiassa asetettujen, vihreitä työpaikkoja koskevien työllisyystavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia ja oikeudellisesti sitovia toimia, joilla pystytään 
absoluuttisesti vähentämään luonnonvarojen käyttöä ja saavuttamaan muita 
ympäristötavoitteita; 

7. katsoo, että EU:n nykyisellä ja ehdotetulla ympäristölainsäädännöllä on huomattavat 
mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja sellaisille aloille kuin ilmaliikenne, maaperän 
käyttö, vesi, energia, julkiset palvelut, maanviljely, liikenne, metsätalous ja 
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ympäristöasioiden hallinta; kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön EU:n 
lainsäädännön, joka voi johtaa ympäristöystävällisiin tekniikoihin ja työpaikkoihin 
tehtäviin uusiin investointeihin;

8. huomauttaa, että vaatimus ympäristöystävällisistä maatalouskäytännöistä lisäisi 
merkittävästi maatalousalan työllisyyttä ja tuloja;

9. korostaa, että on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuteen 
vihreiden työpaikkojen luomisessa kaikkialla Euroopassa, etenkin panemalla täytäntöön 
Natura 2000 -verkostot; korostaa, että ekomatkailu on yksi avainaloista vihreiden 
työpaikkojen luomisessa, sillä se kasvaa noin 20 prosenttia vuodessa; korostaa myös 
mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen luontoon liittyvässä vapaa-ajantoiminnassa;

10. korostaa, että tuet kaupunkiliikenteen viherryttämiseksi edistäisivät työllisyyttä, jos 
investoinnit tehtäisiin joukkoliikenteeseen;

11. kannustaa komissiota määrittelemään ns. vihreän työpaikan; kannustaa lisäksi komissiota 
asettamaan etusijalle vihreät työpaikat uusiutuvia energialähteitä, energiatehokkuutta, 
jätehuoltoa ja kierrätystä sekä rakennusten kunnostusta koskevia toimintalinjoja 
kehitettäessä;

12. kehottaa komissiota esittämään vuoteen 2011 mennessä lainsäädännöllisiä ja muita 
toimenpiteitä sisältävän strategian, jolla edistetään vihreitä työpaikkoja, jotka ovat 
yhdenvertaisen kasvun ja hyvinvoinnin lähde; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yhdentämään politiikkojaan, jotka koskevat työntekijöiden uudelleenkoulutusta vihreisiin 
työpaikkoihin, muiden EU:n toimintatapojen kanssa; korostaa, että strategiaan on 
sisällytettävä kaikenlaiset työpaikat, niin korkeaa pätevyyttä kuin myös keskitason tai 
alhaista ammattitaitoa vaativat työpaikat;

13. palauttaa mieliin, että 21. lokakuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien 8 kohdassa 
pyydetään komissiota tarkistamaan mahdollisimman pian alakohtaisesti tuet, joilla on 
kielteisiä ympäristövaikutuksia ja jotka eivät ole kestävän kehityksen mukaisia; kehottaa 
komissiota panemaan päätelmät viipymättä täytäntöön ja selvittämään mahdollisuuksia 
siirtää näitä tukia talousarvion sisällä kestävään talouteen liittyvän uuden toiminnan 
tukemiseksi;

14. kehottaa komissiota sisällyttämään elinikäisen oppimisen viitekehykseen yhdeksännen 
avaintaidon, joka koskee ympäristöä, ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä, sillä tämä 
on olennaista tietoyhteiskunnassa;

15. kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan koulutusjärjestelmänsä uuden kestävän talouden 
vaatimuksiin;

16. uskoo, että kun on kyse kansalaisten hyvinvoinnista, ympäristöpolitiikka ja 
sosiaalipolitiikka kulkevat käsi kädessä paikallisella, alueellisella, kansallisella sekä 
Euroopan tasolla; huomauttaa, että ne organisaatiot, jotka investoivat ekotehokkaisiin 
toimintatapoihin, auttavat parantamaan työympäristöä työntekijöille ja näin ollen voivat 
jopa tuottaa enemmän; kehottaa jäsenvaltioita edistämään yhteisön ympäristöasioiden 
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hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS) ja kannustamaan kaikkia elinkeinoelämän 
aloja, jotta ne pyrkisivät saamaan EMAS-rekisteröinnin;

17. palauttaa mieliin, että julkisilla hankinnoilla on suuri osuus markkinoista ja että niistä 
voitaisiin saada merkittäviä kannustimia talouden viherryttämiseksi; kehottaa sen vuoksi 
edellyttämään kaikissa julkisissa hankinnoissa korkeita ympäristönormeja;

18. on vakuuttunut siitä, että resursseja säästävän vihreän teknologian käyttöönotto ei riitä 
kestävän kehityksen saavuttamiseen niin kauan kuin tuottavuuden parannuttua lisätään 
tuloja; katsoo lisäksi, että olisi ympäristön kannalta järkevää kanavoida tuottavuuden 
kasvu vapaa-ajan lisäämiseen ja työajan lyhentämiseen sen sijaan, että korotetaan palkkoja 
ja lisätään jatkuvasti kulutusta;

19. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan keskenään työllistymismahdollisuuksia koskevia 
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, kun kyse on ilmastonmuutoksen taloudellisista, 
sosiaalisista ja ympäristöä koskevista vaikutuksista;

20. katsoo, että on huomattavasti lisättävä tutkimusta, jotta voidaan mitata ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan vaikutuksia työpaikkojen nettolisäykseen; kehottaa komissiota 
asettamaan tämän asian etusijalle kahdeksannessa puiteohjelmassa;

21. katsoo, että ulkoiset kustannukset olisi pyrittävä entistä paremmin sisällyttämään 
hintoihin; kehottaa komissiota käyttämään nykyisiä poliittisia välineitä tai kehittämään 
tarvittaessa uusia välineitä kustannusten kohdentamiseksi ja varmistamaan, että tulokset 
otetaan huomioon tulevissa ehdotuksissa;

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään tiedotuskampanjoita vihreiden 
työpaikkojen kehittämisestä kestävässä taloudessa;

23. toteaa, että kansalaisjärjestöillä ja ammattiyhdistyksillä on tärkeä asema vihreän 
työllisyyspotentiaalin kehittämisessä, sillä ne vaikuttavat päätöksentekoon työnantajina ja 
yleisen tietoisuuden lisääjinä;
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