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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a válságból kilábaló gazdaság kedvező lehetőséget teremt a társadalmi 
igazságosságon és ökohatékonyságon alapuló, fenntartható növekedés megvalósítására; 
megállapítja, hogy a környezetszennyező európai gazdaságok átalakítása ökohatékony 
gazdaságokká mélyreható változásokhoz vezet a termelés, szállítás és fogyasztás területén, 
és ezt az esélyt fel kellene használni arra, hogy lépéseket tegyünk a valódi fenntarthatóság 
felé, a jólét és a munkahelyek veszélyeztetése nélkül; úgy véli, hogy az átállást a nem 
szennyező energiaforrásokon alapuló gazdaságra lehetőségként kell tekinteni a 
fenntartható fejlődést célzó beruházásokra, és nem csupán az állam és a polgárok 
költségvetését terhelő kiadásként;

2. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki statisztikai eszközöket a „zöld gazdaság” által 
létrehozott munkahelyek nettó egyenlegének meghatározására;

3. úgy véli, hogy a fenntartható fejlődés olyan hosszú távú elképzelésen alapszik, amelyben 
a gazdasági növekedés, a társadalmi kohézió és a környezetvédelem összhangban vannak 
és kölcsönösen támogatják egymást; felhívja a figyelmet a lehetőségre, amelyet a „zöld 
munkahelyek” létrehozása jelent egy fenntartható gazdaságban, és egyetért az ILO 
meghatározásával, amely szerint „zöld munkahely” minden olyan munkahely, amely 
elősegíti a fenntartható fejlődést; hangsúlyozza azonban, hogy a „zöld ágazatok” minden 
munkahelyén megfelelő munkavégzési körülményeket kell biztosítani;

4. megjegyzi, hogy az európai „zöld munkahelyek” számát 2009-ben 3,4 millióra becsülték;

5. hangsúlyozza az éghajlatváltozás elleni küzdelem sürgősségét, annak érdekében, hogy a 
felmelegedés ne haladja meg a 2°C-t az iparosodás előtti hőmérséklethez képest; úgy véli, 
hogy a jelenleg érvényes 20%-os cél 2020-ig nincs összhangban az átfogó célkitűzéssel, 
és reméli, hogy a javaslat minél előbb legalább 30%-os célra módosul; javaslatokat vár 
arra nézve, milyen lépéseket tehet az EU a 30%-os cél eléréséért, ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki konkrét intézkedéseket a környezetbarát gazdaságra való 
átállás biztosítása érdekében, kiemelten kezelve a munkavállalók átképzését a zöld 
munkahelyek számára, valamint támogatások nyújtását az európai ipar környezetbaráttá 
tételéhez, tekintettel a globális piacokra, továbbá a magánszektor beruházásainak 
ösztönzését az alacsony kibocsátású technológiákba, amelyek elősegítik az innovációt és a 
munkahelyteremtést;

6. hangsúlyozza, hogy a szilárd, hosszú távú és ambiciózus szabályozási keret 
elengedhetetlen a lehető legtöbb zöld munkahely létrehozásához; úgy véli, hogy a 2020-ig 
szóló uniós stratégia zöld munkahelyekre vonatkozó foglalkoztatási céljainak eléréséhez 
konkrét és jogilag kötelező érvényű intézkedésekre van szükség a természeti erőforrások 
használatának abszolút értékben vett csökkentése és más környezetvédelmi célok elérése 
érdekében; 
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7. úgy véli, hogy a jelenlegi és javasolt uniós környezetvédelmi jogszabályok jelentős 
lehetőségeket kínálnak új munkahelyek teremtésére olyan területeken, mint a levegő-, a 
talaj- és vízvédelem, az energiaágazat, a közszolgáltatások, a mezőgazdaság, a 
közlekedés, az erdőgazdálkodás, valamint a környezetgazdálkodás; felhívja a 
tagállamokat, hogy alkalmazzák azokat az uniós jogszabályokat, amelyek új 
beruházásokat eredményezhetnek a környezetbarát technológiák és munkahelyek terén;

8. rámutat arra, hogy a környezetbarát mezőgazdasági gyakorlat megkövetelése jelentősen 
növelné az agrárágazatban dolgozók számát és bevételét;

9. úgy véli, a „zöld munkahelyek” létrehozásáról szólva hangsúlyozni kell a biológiai 
sokféleség szerepének fontosságát Európa-szerte, különösen a Natura 2000 hálózatok 
kiépítése során; rámutat arra, hogy az ökoturizmus vezető ágazat a zöld munkahelyek 
létrehozása terén, nagyjából 20%-os éves növekedéssel; kiemeli a természetben töltött 
szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó munkahelyekben rejlő lehetőséget;

10. hangsúlyozza, hogy a városi közlekedés környezetbaráttá tételére  szánt támogatás 
kedvezne a foglalkoztatásnak, ha a tömegközlekedésbe kerülne beruházásra;

11. ösztönzi a Bizottságot, hogy határozza meg a „zöld munkahely” fogalmát; ösztönzi 
továbbá a Bizottságot, hogy kiemelt fontosságúként kezelje a zöld munkahelyek 
létrehozását a következő területekre vonatkozó politikák kidolgozásakor: megújuló 
energiaforrások, energiahatékonyság, hulladékgazdálkodás és -újrahasznosítás, épületek 
felújítása;

12. felhívja a Bizottságot, hogy 2011-ig terjesszen elő egy – jogalkotási és nem jogalkotási 
intézkedéseket egyaránt tartalmazó – stratégiát a zöld munkahelyek teremtésének 
ösztönzésére, melyek mindenki számára a növekedés és jólét forrásai; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzák összhangba a munkavállalók zöld 
munkahelyekre való képzésének és átképzésének politikáját az egyéb uniós politikákkal; 
hangsúlyozza annak szükségét, hogy ezt a stratégiát a foglalkoztatás minden formájában 
érvényesítsék, legyen az magasan, közepesen vagy alacsonyan képzett munkaerőt igénylő 
foglalkoztatás;

13. megállapítja, hogy a 2009. október 21-i tanácsi következtetések (8) bekezdése felkéri a 
Bizottságot azon támogatások ágazatonkénti felülvizsgálatára, amelyek káros környezeti 
hatással járnak és nem összeegyeztethetőek a fenntartható fejlődéssel; felszólítja a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyen lépéseket e következtetések értelmében, 
megvizsgálva az említett támogatások átcsoportosítását a fenntartható gazdasághoz 
kötődő új tevékenységek költségvetésébe;

14. felkéri a Bizottságot, hogy az élethosszig tartó tanulás keretrendszerét egészítse ki egy, a 
környezetvédelemre, éghajlatváltozásra és fenntartható fejlődésre vonatkozó kilencedik 
kulcskompetenciával, amely elengedhetetlen egy tudás alapú társadalomban;

15. felkéri a tagállamokat, hogy igazítsák hozzá az oktatási és képzési rendszereket egy új, 
fenntartható gazdaság szükségleteihez;

16. úgy véli, hogy amikor a polgárok jólétéről van szó, a környezetvédelmi és a 
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szociálpolitika helyi, regionális, nemzeti és európai szinten elválaszthatatlan; rámutat arra, 
hogy az ökohatékony gyakorlatokba beruházó szervezetek segítenek kedvezőbb 
munkakörnyezetet teremteni a személyzet és az alkalmazottak számára, s ezáltal 
termelékenységük növekedhet; felkéri a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (EMAS), és ösztönözzék valamennyi 
gazdasági ágazatot az EMAS-nyilvántartásba vétel elérésére;

17. emlékeztet, hogy a piac nagy részét kitevő közbeszerzések jelentős ösztönzőket tudnak 
biztosítani a gazdaság környezetbaráttá tételéhez; felszólít ennek megfelelően, hogy 
valamennyi közbeszerzésnél magas környezetvédelmi normákat írjanak elő;

18. meggyőződése, hogy amíg a jövedelemnövekedés előbbre való, mint a termelékenység 
növelése, addig az erőforrás-hatékony környezetbarát technológiák bevezetése nem 
elegendő a fenntartható fejlődés megvalósításához; továbbá úgy véli, hogy környezeti 
szempontból ésszerűbb lenne a hatékonyságnövelést a magasabb bérek és a folyton 
növekedő fogyasztás helyett a szabadidő növelésére és a munkaidő csökkentésére 
fordítani;

19. sürgeti a tagállamokat, hogy az éghajlatváltozás gazdasági, társadalmi és környezeti 
hatásaival való foglalkozás során a munkalehetőségek tekintetében osszák meg egymással 
tapasztalataikat és bevált gyakorlataikat;

20. úgy véli, hogy sokkal több kutatásra van szükség a környezetvédelmi és éghajlat-változási 
politika nettó munkahelyteremtésre gyakorolt hatásának felmérésére; felkéri a Bizottságot, 
hogy a 8. keretprogramban e területet prioritásként kezelje;

21. úgy véli, hogy többet kell tenni a külső költségek internalizálása érdekében; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a költségek elosztása és a megállapításoknak a jövőbeli politikai 
javaslatokban való megjelenése érdekében használja a már létező politikai eszközöket, 
vagy szükség esetén alkosson újakat;

22. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy indítsanak tájékoztató és figyelemfelkeltő 
kampányokat a fenntartható gazdaságban létrehozandó zöld munkahelyekről;

23. elismeri, hogy a nem kormányzati szervezetek és a szakszervezetek fontos szerepet 
játszhatnak a zöld foglalkoztatási potenciál fejlődésében, a döntéshozatalhoz való 
munkavállalói hozzájárulás tekintetében, valamint a közvélemény tudatosságának 
növelésében is;
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