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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că economia post-criză reprezintă o oportunitate reală pentru o dezvoltare 
durabilă bazată pe justiție socială și ecoeficiență; ia act de faptul că transformarea 
economiilor europene din economii poluante în economii ecoeficiente va duce la 
schimbări majore în ceea ce privește producția, distribuția și consumul, iar acest lucru ar 
trebui valorificat pentru a realiza progrese către o durabilitate veritabilă, fără a pune în 
pericol prosperitatea sau locurile de muncă; consideră că tranziția către o economie bazată 
pe energii nepoluante trebuie privită ca o oportunitate de a investi în dezvoltare durabilă, 
nu doar ca un cost pentru bugetele publice și private;

2. invită Comisia să dezvolte instrumente statistice pentru evaluarea soldului net de locuri de 
muncă create de economia ecologică;

3. consideră că dezvoltarea durabilă se bazează pe o viziune pe termen lung, în care creșterea 
economică, coeziunea socială și protecția mediului merg mână în mână și se sprijină 
reciproc; subliniază potențialul creării de locuri de muncă ecologice în cadrul unei 
economii durabile și aderă la definiția OIM a locurilor de muncă ecologice, conform 
căreia toate locurile de muncă propice dezvoltării durabile sunt locuri de muncă ecologice; 
precizează însă că toate locurile de muncă din sectoarele ecologice trebuie să beneficieze 
de bune condiții de muncă;

4. constată că numărul de locuri de muncă ecologice din Europa a fost estimat, în 2009, la 
3,4 milioane;

5. subliniază necesitatea de a aborda fără întârziere chestiunea schimbărilor climatice pentru 
a limita încălzirea climatică la 2°C în raport cu nivelurile perioadei preindustriale; 
consideră că obiectivul pus în aplicare în prezent, de reducere cu 20% a emisiilor de CO2
până în 2020, nu corespunde obiectivului general și așteaptă prezentarea, în cel mai scurt 
timp, a propunerii de adoptare a unui obiectiv de reducere a emisiilor cu cel puțin 30%; 
solicită, prin urmare, Comisiei să elaboreze politici specifice pentru a asigura tranziția 
către o economie ecologică, în special în ceea ce privește recalificarea lucrătorilor pentru 
locuri de muncă ecologice și asistența pentru tranziția către o industrie europeană mai 
ecologică în contextul piețelor mondiale, precum și încurajarea investițiilor sectorului 
privat în tehnologii cu emisii reduse și care stimulează inovarea și crearea de locuri de 
muncă;

6. subliniază că existența unui cadru stabil, ambițios și pe termen lung este o condiție 
necesară pentru realizarea întregului potențial de creare de locuri de muncă ecologice; 
consideră că, pentru a îndeplini obiectivele strategiei Europa 2020 în materie de locuri de 
muncă ecologice, sunt necesare măsuri concrete și cu forță juridică care să garanteze 
reducerea absolută a utilizării resurselor naturale, precum și ale obiective ecologice; 

7. consideră că legislația propusă și în vigoare a UE în materie de mediu dispune de un 
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potențial considerabil pentru crearea de noi locuri de muncă în domenii precum aerul, 
solul, apa, energia, serviciile publice, agricultura, transportul, silvicultura și 
managementul de mediu; invită statele membre să pună în aplicare legislația UE care ar 
putea duce la noi investiții în tehnologii și locuri de muncă ecologice;

8. subliniază că impunerea unor practici agricole ecologice ar conduce la o creștere 
semnificativă a locurilor de muncă și a veniturilor din sectorul agricol;

9. subliniază necesitatea de a se acorda o atenție specială biodiversității în contextul creării 
de locuri de muncă ecologice în întreaga Europă, în special în cadrul punerii în aplicare a 
rețelelor Natura 2000; subliniază că ecoturismul este un sector-far în materie de creare de 
locuri de muncă ecologice, cu o creștere de aproximativ 20% pe an; subliniază, de 
asemenea, potențialul de creare de locuri de muncă pe care îl au activitățile de 
divertisment legate de natură;

10. subliniază că subvențiile pentru constituirea unui sector al transportului urban mai 
ecologic ar favoriza crearea de locuri de muncă dacă ar fi investite în transportul public;

11. încurajează Comisia să definească „locurile de muncă ecologice”; îndeamnă, de 
asemenea, Comisia să acorde prioritate locurilor de muncă ecologice la elaborarea 
politicilor pentru energiile din surse regenerabile, eficiența energetică, gestionarea și 
reciclarea deșeurilor și recondiționarea clădirilor;

12. solicită Comisiei ca, până în 2011, să propună o strategie care să includă atât măsuri 
legislative, cât și nelegislative care să promoveze locurile de muncă ecologice, care 
reprezintă o sursă de dezvoltare și prosperitate pentru toți; solicită Comisiei și statelor 
membre să integreze în toate celelalte politici ale UE politici care au ca scop recalificarea 
și reciclarea lucrătorilor pentru locuri de muncă ecologice; subliniază necesitatea 
includerii în cadrul acestei strategii a tuturor tipurilor de locuri de muncă, fie că este vorba 
de locuri de muncă înalt calificate sau de locuri de muncă slab sau mediu calificate;

13. constată că, la punctul 8 din concluziile Consiliului din 21 octombrie 2009, Comisia este 
invitată să realizeze în mod urgent o revizuire pe sector a subvențiilor care au un impact 
negativ asupra mediului și care sunt incompatibile cu dezvoltarea durabilă; solicită 
Comisiei să pună aceste concluzii în aplicare fără întârziere, analizând posibilitățile de 
realocare bugetară a acestor subvenții în favoarea noilor activități asociate economiei 
durabile;

14. solicită Comisiei să includă în cadrul referitor la învățarea de-a lungul vieții o a noua 
competență-cheie, legată de mediu, schimbările climatice și dezvoltarea durabilă, 
elemente esențiale într-o societate bazată pe cunoaștere;

15. invită statele membre să adapteze sistemele de educație și de formare exigențelor unei noi 
economii durabile;

16. consideră că, în ceea ce privește bunăstarea cetățenilor, politica de mediu și cea socială 
merg mână în mână la nivel local, regional, național și european; subliniază că 
organizațiile care investesc în practici eficiente din punct de vedere ecologic vor contribui 
la crearea unui mediu de lucru mai bun pentru personal și angajați, care ar putea deveni, 
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prin urmare, mai productivi; solicită statelor membre să promoveze Sistemul comunitar de 
management de mediu și de audit (EMAS) și să încurajeze toate sectoarele economice să 
depună eforturi pentru a obține înregistrarea EMAS;

17. reamintește că sectorul achizițiilor publice reprezintă o mare parte a pieței și ar putea oferi 
stimulente semnificative pentru constituirea unei economii mai ecologice; solicită, prin 
urmare, impunerea în cadrul tuturor achizițiilor publice a unor standarde ecologice înalte;

18. este convins de faptul că introducerea unei tehnologii ecologice eficiente din punct de 
vedere al utilizării resurselor nu va fi suficientă pentru obține o dezvoltare sustenabilă 
atâta timp cât creșterii productivității i se substituie creșterea veniturilor; consideră, în 
plus, că, dintr-o perspectivă ecologică, ar fi mult mai rezonabil să se utilizeze câștigurile
de productivitate pentru a obține mai mult timp liber și zile de muncă mai scurte, în locul 
unor salarii mai mari și al unui consum tot mai ridicat;

19. îndeamnă statele membre să facă schimb de experiență și de cele mai bune practici în 
domeniul oportunităților de ocupare a forței de muncă în contextul abordării impactului 
schimbărilor climatice la nivel economic, social și de mediu;

20. consideră că sunt necesare mult mai multe activități de cercetare pentru a măsura impactul 
politicilor de mediu și climatice asupra numărului net de locuri de muncă create; invită 
Comisia să acorde prioritate acestui domeniu în cadrul celui de-al optulea Program-cadru;

21. consideră că ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a internaliza costurile externe; 
invită Comisia să utilizeze, pentru a atribui costurile, instrumentele existente în acest 
domeniu (sau, dacă este necesar, să dezvolte noi instrumente) și să se asigure că viitoarele 
sale propuneri pe această temă reflectă rezultatele obținute;

22. invită Comisia și statele membre să inițieze campanii de informare și sensibilizare a 
publicului cu privire la crearea unor locuri de muncă ecologice în cadrul unei economii 
durabile;

23. recunoaște faptul că ONG-urile și sindicatele au de jucat un rol important în dezvoltarea 
potențialului de creare de locuri de muncă ecologice prin contribuția lor la procesele 
decizionale, în calitate de angajatori, precum și în ceea ce privește sensibilizarea opiniei 
publice;
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