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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att ekonomin efter krisen utgör en stor möjlighet för hållbar 
tillväxt grundad på social rättvisa och ekoeffektivitet. Parlamentet noterar att 
omvandlingen av de europeiska ekonomierna från förorenande till ekoeffektiva kommer 
att leda till genomgripande förändringar inom produktion, distribution och konsumtion, 
vilket bör utnyttjas som en chans att uppnå verklig hållbarhet utan att för den skull sätta 
välstånd och jobb på spel. Parlamentet tycker att övergången till en ekonomi som grundar
sig på icke-förorenande energikällor bör ses som ett tillfälle till investeringar i hållbar 
utveckling och inte bara som en börda för offentliga och privata budgetar.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla statistiska verktyg för att 
utvärdera den nettosysselsättning som skapas av den gröna ekonomin.

3. Europaparlamentet anser att hållbar utveckling bygger på en långsiktig vision där den 
ekonomiska tillväxten, den sociala sammanhållningen och miljöskyddet går hand i hand 
och ömsesidigt stöder varandra. Parlamentet understryker den potential som skapandet av 
gröna jobb har på en hållbar ekonomi och stöder ILO:s definition om att alla 
arbetstillfällen som främjar en hållbar utveckling är gröna jobb. Alla arbetstillfällen i den 
gröna sektorn bör dock åtföljas av goda arbetsvillkor.

4. Europaparlamentet konstaterar att antalet gröna jobb i Europa beräknades 2009 uppgå till 
3,4 miljoner.

5. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att genast ta itu med 
klimatförändringarna för att begränsa uppvärmningen till 2°C jämfört med förindustriella 
nivåer. Parlamentet anser att minskningsmålet på 20 % som nu håller på att genomföras 
till 2020 inte är i linje med huvudmålet och ser fram emot förslaget att höja 
minskningsmålet till minst 30 % så fort som möjligt. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att utarbeta särskilda politiska riktlinjer som garanterar övergången mot en 
grön ekonomi, i synnerhet när det gäller att omskola arbetstagare till gröna jobb och stödja 
en omställning av den europeiska industrin till att bli mer miljövänlig på en global 
marknad, såväl som att uppmuntra den privata sektorn att investera i teknik med låga 
utsläppsnivåer som är gynnsamma för innovation och sysselsättning.

6. Europaparlamentet understryker att ett stabilt och långsiktigt regelverk är en förutsättning 
för att uppnå den gröna sysselsättningspotentialen fullt ut. För att kunna uppnå Europa 
2020-strategins sysselsättningsmål för gröna jobb anser parlamentet att det är nödvändigt 
att vidta konkreta och lagligt bindande åtgärder för att åstadkomma en absolut minskning i
användningen av naturresurserna vid sidan av andra miljömål.

7. Europaparlamentet tycker att EU:s nuvarande och föreslagna miljölagstiftning har 
betydande potential att skapa nya jobb inom områden som har att göra med luft, mark, 
vatten, energi, offentliga tjänster, jordbruk, transport, skogsbruk och miljöförvaltning. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra sådan EU-lagstiftning som kan 
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leda till nya investeringar i miljövänlig teknik och jobb.

8. Europaparlamentet påpekar att ett krav på miljövänliga jordbruksmetoder skulle leda till 
betydligt ökad sysselsättning och inkomst i jordbrukssektorn.

9. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att lägga större tonvikt vid den biologiska 
mångfalden i skapandet av gröna jobb över hela Europa, särskilt genom att införa 
Natura 2000-nätverken. Parlamentet påpekar att ekoturismen är en föregångssektor i 
skapandet av gröna jobb, eftersom tillväxten i denna sektor ligger på 20 procent årligen. 
Parlamentet ser också en potential i de arbetstillfällen som uppstår på grund av 
fritidsverksamhet med anknytning till naturen.

10. Europaparlamentet understryker att bidragen till en grönare tätortstrafik skulle gagna
sysselsättningen om investeringarna gjordes i kollektivtrafiken.

11. Europaparlamentet anmodar kommissionen att ge sin definition av ”gröna jobb” och 
uppmuntrar vidare kommissionen att prioritera gröna jobb när den drar upp riktlinjerna för 
förnybar energi, energieffektivitet, avfallshantering och återvinning samt renovering av 
byggnader.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast 2011 föreslå en strategi som 
omfattar både lagstiftningsåtgärder och andra typer av åtgärder för att uppmuntra till 
gröna jobb som skapar såväl tillväxt som välstånd för alla. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att integrera sin politik för att omskola arbetstagare 
till gröna jobb med övrig EU-politik. Parlamentet understryker hur viktigt det är att 
inbegripa alla typer av arbetstillfällen i denna strategi, oavsett om det gäller är hög-, 
medel- eller lågkvalificerade arbeten.

13. Europarlamentet framhåller att punkt 8 i rådets slutsatser av den 21 oktober 2009 
uppmanar kommissionen att sektorsvis omgående se över de subventioner som innebär 
negativa konsekvenser för miljön och som inte är förenliga med en hållbar utveckling. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål reagera på dessa slutsatser och 
undersöka möjligheterna att omfördela dessa subventioner i budgeten till stöd för ny 
verksamhet kopplad till en hållbar ekonomi.

14 Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en nionde nyckelkompetens om 
miljö, klimatförändringar och hållbar utveckling – centrala i ett kunskapssamhälle –
i ramverket för livslångt lärande.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anpassa utbildningssystemen för att 
bättre möta de krav som en ny hållbar ekonomi innebär.

16. Europaparlamentet tror att när det gäller medborgarnas välfärd så går miljö och 
socialpolitik hand i hand på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Parlamentet 
påpekar att de organisationer som satsar på ekoeffektiva metoder kommer att bidra till en 
bättre arbetsmiljö för personal och anställda, vilket i sin tur gör dem mer produktiva. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja den europeiska miljöstyrnings- och 
miljörevisionsordningen (Emas) och att uppmuntra alla ekonomiska sektorer att försöka 
åstadkomma en Emas-registrering.
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17. Europaparlamentet påminner om att offentliga upphandlingar utgör en stor del av 
marknaden och kan ge viktiga impulser att göra ekonomin grön. Parlamentet uppmanar 
därför till att det vid alla offentliga upphandlingar ska krävas höga miljöstandarder.

18. Europaparlamentet är övertygat om att införandet av resurseffektiv grön teknik inte 
kommer att räcka för att uppnå en hållbar utveckling så länge som produktivitetsökningar 
tas ut som inkomstökningar. Dessutom anser parlamentet att det skulle vara klokt ur ett 
miljöperspektiv att låta produktivitetsvinster leda till mer fritid och kortare arbetsdagar, i 
stället för högre löner och ständigt ökande konsumtion.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utbyta erfarenhet och bästa praxis vad 
gäller sysselsättningsmöjligheter när man handskas med klimatförändringarnas 
ekonomiska, sociala och miljömässiga följder.

20. Europaparlamentet anser att det behövs betydligt mer forskning för att mäta i vilken grad 
miljö- och klimatpolitiken påverkar nettoökningen av sysselsättningen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att prioritera detta område under det åttonde ramprogrammet.

21. Europaparlamentet anser att mer bör göras för att internalisera externa kostnader och 
uppmanar kommissionen att använda nuvarande politiska instrument, eller utveckla nya 
om så behövs, för att kostnadsfördela samt att se till att framtida politiska förslag
återspeglar de slutsatser som dras.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lansera
informations- och upplysningskampanjer om hur man skapar gröna jobb i en hållbar 
ekonomi.

23. Europaparlamentet instämmer i att icke-statliga organisationer och fackföreningar spelar 
en viktig roll i utvecklingen av den potential som gröna jobb innebär när det gäller att som 
arbetsgivare bidra till beslutsprocessen och höja allmänhetens medvetenhet.
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