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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de economie na de crisis een uitgelezen kans biedt voor duurzame groei 
die stoelt op sociale rechtvaardigheid en milieuefficiëntie; merkt op dat de transformatie 
van Europese economieën van vervuilende naar milieuefficiënte economieën grondige 
veranderingen teweeg zal brengen op het gebied van productie, distributie en consumptie, 
een kans die moet worden aangegrepen om naar daadwerkelijke duurzaamheid om te 
schakelen zonder dat de welvaart of werkgelegenheid daarbij in het gedrang komt; is van 
mening dat de overgang naar een op schone energie gebaseerde economie moet worden 
gezien als een kans om in duurzame ontwikkeling te investeren en niet louter als een last 
voor de begrotingen van overheid en bedrijfsleven;

2.  verzoekt de Commissie statistische instrumenten te ontwikkelen waarmee het netto aantal 
dankzij de groene economie gecreëerde arbeidsplaatsen kan worden bepaald;

3. is van oordeel dat duurzame ontwikkeling op een langetermijnvisie stoelt, waarin 
economische groei, sociale cohesie en milieubescherming hand in hand gaan en elkaar 
ondersteunen; beklemtoont het potentieel van een duurzame economie voor het scheppen 
van groene banen en houdt vast aan de ILO-definitie volgens welke alle arbeidsplaatsen 
die een duurzame ontwikkeling bevorderen, als groene banen aangemerkt dienen te 
worden; wijst er wel op dat voor alle banen in groene sectoren goede arbeidsvoorwaarden 
moeten gelden;

4. wijst erop dat het aantal groene banen in Europa in 2009 op 3,4 miljoen werd geschat;

5. benadrukt dat klimaatverandering dringend moet worden aangepakt om de opwarming 
beperkt te houden tot 2°C ten opzichte van het niveau vóór de industrialisering; is van 
mening dat het thans geldende streefcijfer van 20% vermindering voor het jaar 2020 niet 
strookt met het algehele doel, en ziet graag het voorstel tegemoet om zo spoedig mogelijk 
een streefcijfer van 30% vermindering in te voeren; moedigt de Commissie daarom aan 
specifieke beleidsmaatregelen te ontwikkelen om de overgang naar een groene economie 
te verzekeren, voornamelijk op het gebied van de herscholing van werknemers voor een 
groene baan en ondersteuning bij de vergroening van de Europese industrie in het kader 
van de wereldmarkt, evenals de aanmoediging van het bedrijfsleven om te investeren in 
technologieën met verminderde kooldioxide-uitstoot waardoor innovatie en nieuwe 
arbeidsplaatsen worden bevorderd;

6. beklemtoont dat een stabiel, ambitieus regelgevingskader voor de lange termijn een 
vereiste is om het volledige groene werkgelegenheidspotentieel te realiseren; is van 
oordeel dat er voor de verwezenlijking van de doelstellingen voor groene 
werkgelegenheid van de Europa 2020-strategie behoefte is aan concrete en wettelijk 
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bindende maatregelen die ontworpen zijn om, naast andere milieudoelstellingen, een 
absolute vermindering van het grondstoffenverbruik te bereiken;

7. is van oordeel dat de bestaande en voorgestelde EU-milieuwetgeving een groot potentieel 
herbergt voor het scheppen van nieuwe banen op gebieden als lucht-, bodem-, water-, 
energie-, overheidsdiensten-, landbouw-, vervoers-, bos- en milieubeheer; roept de 
lidstaten op tot de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving die zou kunnen leiden tot 
nieuwe investeringen in milieuvriendelijke technologieën en banen;

8. wijst erop dat het voorschrijven van milieuvriendelijke landbouwmethoden tot 
aanzienlijke werkgelegenheids- en inkomensgroei in de landbouw zou leiden;

9. wijst op de betekenis van benutting van de biologische verscheidenheid voor het scheppen 
van groene banen in Europa, met name door de invoering van Natura2000-netwerken; 
wijst erop dat het ecotoerisme een van de speerpunten van het scheppen van "groene 
banen" is, met een jaarlijkse groei van rond 20%; wijst voorts op het 
werkgelegenheidspotentieel van vrijetijdsbesteding in de natuur;

10. beklemtoont dat subsidies voor de vergroening van het stadsvervoer de werkgelegenheid 
ten goede komen wanneer ze in het openbaar vervoer worden gestoken;

11. spoort de Commissie aan haar definitie van "groene baan" te geven; spoort de Commissie 
ook aan voorkeur te verlenen aan groene banen bij de ontwikkeling van 
beleidsmaatregelen op het gebied van hernieuwbare energieën, energie-efficiëntie, 
afvalbeheer en -recycling, en het renoveren van gebouwen;

12. verzoekt de Commissie uiterlijk in 2011 een voorstel in te dienen voor een strategie, met 
inbegrip van wetgevende en niet-wetgevende maatregelen, ter bevordering van groene 
banen die een bron van groei en welvaart vormen voor iedereen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om aan al het overige EU-beleid maatregelen te verbinden die gericht zijn 
op de herscholing en heropleiding van werknemers met het oog op groene banen; 
beklemtoont dat alle soorten banen, zowel voor hoog-, middelbaar als laagopgeleiden, een 
plaats in deze strategie moeten krijgen;

13. verwijst naar punt 8 van de conclusies van de Raad van 21 oktober 2009, waarin de 
Commissie werd verzocht de subsidieregelingen die aanzienlijke negatieve effecten op het 
milieu hebben en onverenigbaar zijn met duurzame ontwikkeling met spoed per sector te 
toetsen; verzoekt de Commissie hieraan onverwijld gevolg te geven en na te gaan welke 
andere bestemmingen er voor deze subsidiebedragen kunnen worden gevonden om steun 
te verlenen aan nieuwe activiteiten gekoppeld aan duurzame economie;

14. dringt bij de Commissie aan op de opname van een negende kerncompetentie in de 
kaderstructuur voor een leven lang leren, die betrekking heeft op milieu, 
klimaatverandering en duurzame ontwikkeling – van essentieel belang in een 
kennismaatschappij;

15. verzoekt de lidstaten de onderwijs- en opleidingssystemen aan te passen aan de behoeften 
van een nieuwe duurzame economie;
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16. is van oordeel dat, wanneer het aankomt op het welzijn van de burger, sociaal en 
milieubeleid op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau hand in hand gaan; wijst 
erop dat de organisaties die investeren in milieuefficiënte methoden zullen bijdragen aan 
een betere werksfeer voor personeel en medewerkers, en dientengevolge productiever 
zouden kunnen zijn; verzoekt de lidstaten om het communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) te bevorderen en alle bedrijfstakken aan te moedigen EMAS-
registratie na te streven;

17. wijst erop dat overheidsopdrachten een groot marktaandeel hebben en aanzienlijke 
prikkels tot vergroening van de economie kunnen leveren; dringt er daarom op aan dat bij 
alle overheidsopdrachten scherpe milieueisen worden gesteld;

18. is ervan overtuigd dat de invoering van grondstofbesparende groene technologie 
ontoereikend is om duurzame ontwikkeling te realiseren zolang productiviteitsstijging 
wordt omgezet in inkomensstijging; is voorts van oordeel dat het gebruik van 
productiviteitsgroei om meer vrije tijd en kortere werkdagen te realiseren, in plaats van 
hogere lonen en almaar toenemende consumptie, vanuit milieuoogpunt verstandig zou 
zijn;

19. dringt er bij de lidstaten op aan ervaring en optimale werkmethoden uit te wisselen op het 
gebied van werkgelegenheidskansen naar aanleiding van de aanpak van de economische, 
sociale en milieueffecten van de klimaatverandering;

20. is van mening dat er aanzienlijk meer onderzoek nodig is om de gevolgen te kunnen 
meten van milieu- en klimaatbeleid op de netto toename van de werkgelegenheid; 
verzoekt de Commissie om dit onderzoeksterrein in het achtste kaderprogramma tot 
prioriteit te maken;

21. is van oordeel dat er meer moet worden gedaan om de externe kosten te internaliseren; 
verzoekt de Commissie de bestaande beleidsinstrumenten voor kostentoeschrijving in te 
zetten, of daar zo nodig nieuwe instrumenten voor te ontwikkelen, en ervoor te zorgen dat 
haar bevindingen in toekomstige beleidsvoorstellen worden verwerkt;

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten voorlichtings- en bewustmakingscampagnes te 
organiseren over het ontwikkelen van groene banen in een duurzame economie;

23. beseft dat er voor ngo's en vakbonden een belangrijke rol is weggelegd bij de 
ontwikkeling van een groen werkgelegenheidspotentieel, en wel als deelnemers aan de 
besluitvorming, als werkgevers en als deelnemers aan het bewustmakingsproces;
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