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Τροπολογία 1
Elena Oana Antonescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η οικονομία μετά την κρίση 
θα αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία 
για βιώσιμη ανάπτυξη βασιζόμενη στην 
κοινωνική δικαιοσύνη και την 
αποτελεσματικότητα από πλευράς 
περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι η 
μετατροπή των ευρωπαϊκών οικονομιών 
από ρυπογόνες σε οικολογικώς επαρκείς 
θα οδηγήσει σε βαθιές αλλαγές στην 
παραγωγή, διανομή και κατανάλωση 
γεγονός που θα έπρεπε να ιδωθεί ως 
ευκαιρία για χάραξη πορείας προς την 
κατεύθυνση της βιωσιμότητας χωρίς να 
τίθενται σε κίνδυνο η ευημερία και η 
απασχόληση·

1. θεωρεί ότι η οικονομία μετά την κρίση 
θα αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία 
για βιώσιμη ανάπτυξη βασιζόμενη στην 
κοινωνική δικαιοσύνη και την 
αποτελεσματικότητα από πλευράς 
περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι η 
μετατροπή των ευρωπαϊκών οικονομιών 
από ρυπογόνες σε οικολογικώς επαρκείς 
θα οδηγήσει σε βαθιές αλλαγές στην 
παραγωγή, διανομή και κατανάλωση 
γεγονός που θα έπρεπε να ιδωθεί ως 
ευκαιρία για χάραξη πορείας προς την 
κατεύθυνση της βιωσιμότητας χωρίς να 
τίθενται σε κίνδυνο η ευημερία και η 
απασχόληση· πιστεύει ότι η μετάβαση σε 
μια οικονομία βασιζόμενη σε μη 
ρυπογόνες πηγές ενέργειας πρέπει να 
θεωρηθεί ευκαιρία για επενδύσεις στη 
βιώσιμη ανάπτυξη και όχι απλώς 
επιβάρυνση των προϋπολογισμών του 
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα·

Or. ro

Τροπολογία 2
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
στατιστικά εργαλεία που θα επιτρέπουν 
τον υπολογισμό της καθαρής διαφοράς 
των θέσεων που δημιουργήθηκαν από την 
πράσινη οικονομία εις τρόπον ώστε να 
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είναι δυνατός ο διαχωρισμός των νέων 
θέσεων από εκείνες  που προκύπτουν από 
τη μετατροπή υφισταμένων θέσεων 
εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 3
Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. θεωρεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη 
βασίζεται σε μια μακροπρόθεσμη 
θεώρηση στο πλαίσιο της οποίας η 
οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική 
συνοχή και η προστασία του 
περιβάλλοντος συμβαδίζουν και 
αλληλοϋποστηρίζονται· υπογραμμίζει τις 
δυνατότητες δημιουργίας πράσινων 
θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας 
βιώσιμης οικονομίας και συμφωνεί με τον 
ορισμό του ΔΟΕ σύμφωνα με τον οποίο 
όλες οι θέσεις που ευνοούν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη είναι πράσινες· διευκρινίζει 
ωστόσο ότι η απασχόληση στο σύνολό 
της στους πράσινους τομείς πρέπει να 
συνοδεύεται από καλές συνθήκες 
εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 4
Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1b. διαπιστώνει ότι ο αριθμός των 
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πράσινων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη 
υπολογιζόταν το 2009 σε 3,4 εκατ.·

Or. fr

Τροπολογία 5
Elena Oana Antonescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπισθεί επειγόντως η κλιματική 
αλλαγή· χαιρετίζει το στόχο της ΕΕ για 
μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως 
το 2020· προσβλέπει στη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίον η ΕΕ θα μπορούσε να κινηθεί προς 
έναν στόχο της τάξης του 30% και καλεί 
ως εκ τούτου επειγόντως την Επιτροπή να 
αναπτύξει ειδικές πολιτικές προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η μετάβαση προς μια 
πράσινη οικονομία, ιδίως όσον αφορά την 
επανεκπαίδευση του εργαζόμενου για 
πράσινες θέσεις εργασίας και την 
προσωρινή αντιστάθμιση του οικολογικού 
χαρακτήρα που θα λάβει η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
αγοράς· 

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπισθεί επειγόντως η κλιματική 
αλλαγή· χαιρετίζει το στόχο της ΕΕ για 
μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως 
το 2020· προσβλέπει στη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίον η ΕΕ θα μπορούσε να κινηθεί προς 
έναν στόχο της τάξης του 30% και καλεί 
ως εκ τούτου επειγόντως την Επιτροπή να 
αναπτύξει ειδικές πολιτικές προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η μετάβαση προς μια 
πράσινη οικονομία, ιδίως όσον αφορά την 
επανεκπαίδευση του εργαζόμενου για 
πράσινες θέσεις εργασίας και την 
προσωρινή αντιστάθμιση του οικολογικού 
χαρακτήρα που θα λάβει η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
αγοράς καθώς και ενθαρρύνοντας τον 
ιδιωτικό τομέα να επενδύσει σε 
τεχνολογίες με χαμηλά επίπεδα εκπομπών 
που θα ευνοούν την καινοτομία και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. ro

Τροπολογία 6
Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπισθεί επειγόντως η κλιματική 
αλλαγή· χαιρετίζει το στόχο της ΕΕ για 
μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% 
έως το 2020· προσβλέπει στη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίον η ΕΕ θα μπορούσε να κινηθεί 
προς έναν στόχο της τάξης του 30% και 
καλεί ως εκ τούτου επειγόντως την 
Επιτροπή να αναπτύξει ειδικές πολιτικές 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η μετάβαση 
προς μια πράσινη οικονομία, ιδίως όσον 
αφορά την επανεκπαίδευση του 
εργαζόμενου για πράσινες θέσεις εργασίας 
και την προσωρινή αντιστάθμιση του 
οικολογικού χαρακτήρα που θα λάβει η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας αγοράς·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να
αντιμετωπισθεί επειγόντως η κλιματική
αλλαγή προκειμένου να περιορισθεί στους 
2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά 
επίπεδα· θεωρεί ότι ο σημερινός στόχος 
της κατά 20% μείωσης έως το 2020 δεν 
συνάδει με το γενικό στόχο και αναμένει 
νε μετακινηθεί η πρόταση σε ένα ποσοστό 
μείωσης ανερχόμενο τουλάχιστο σε 30% 
το συντομότερο δυνατόν· καλεί ως εκ 
τούτου επειγόντως την Επιτροπή να 
αναπτύξει ειδικές πολιτικές προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η μετάβαση προς μια 
πράσινη οικονομία, ιδίως όσον αφορά την 
επανεκπαίδευση του εργαζόμενου για 
πράσινες θέσεις εργασίας και να 
προωθηθεί η μετάβαση προς τον 
οικολογικό χαρακτήρα που θα λάβει η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 7
Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. υπογραμμίζει ότι ένα σταθερό και 
μακροπρόθεσμο ρυθμιστικό πλαίσιο 
αποτελεί προϋπόθεση για την πλήρη 
ανάπτυξη του πράσινου δυναμικού· 
θεωρεί ότι προκειμένου να επιτυχθούν οι 
στόχοι απασχόλησης στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 με 
πράσινες θέσεις εργασίας, είναι αναγκαία 
νομικώς δεσμευτικά μέτρα προκειμένου 
να επιτευχθεί η απόλυτη μείωση της 
χρήσης των φυσικών πόρω, καθώς και 
άλλοι περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
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στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 8
Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία της 
ΕΕ για το περιβάλλον παρέχει σημαντικές 
δυνατότητες για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η 
ατμόσφαιρα, το έδαφος, η ενέργεια, οι 
δημόσιες υπηρεσίες, η γεωργία, οι 
μεταφορές και η διαχείριση του 
περιβάλλοντος· καλεί σχετικά τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν τη νομοθεσία αυτή 
που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες 
επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες και θέσεις εργασίας·

3. θεωρεί ότι ένα ισχυρό και σαφές 
πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για το 
περιβάλλον θα παρείχε σημαντικές 
δυνατότητες για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η 
ατμόσφαιρα, το έδαφος, η ενέργεια, οι 
δημόσιες υπηρεσίες, η γεωργία, οι 
μεταφορές και η διαχείριση του 
περιβάλλοντος· καλεί σχετικά τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την 
ισχύουσα νομοθεσία για το περιβάλλον 
και την Επιτροπή να αρχίσει την 
εκπόνηση νέας νομοθεσίας που θα να 
οδηγήσει σε νέες επενδύσεις σε φιλικές 
προς το περιβάλλον τεχνολογίες και θέσεις 
εργασίας

Or. en

Τροπολογία 9
Daciana Octavia Sârbu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία της 
ΕΕ για το περιβάλλον παρέχει σημαντικές 
δυνατότητες για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η 
ατμόσφαιρα, το έδαφος, η ενέργεια, οι 

3. θεωρεί ότι η ισχύουσα και η 
προτεινόμενη νομοθεσία της ΕΕ για το 
περιβάλλον παρέχει σημαντικές 
δυνατότητες για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η 
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δημόσιες υπηρεσίες, η γεωργία, οι 
μεταφορές και η διαχείριση του 
περιβάλλοντος· καλεί σχετικά τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν τη νομοθεσία αυτή 
που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες 
επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες και θέσεις εργασίας·

ατμόσφαιρα, το έδαφος, το νερό, η 
ενέργεια, οι δημόσιες υπηρεσίες, η 
γεωργία, οι μεταφορές, τα δάση και η 
διαχείριση του περιβάλλοντος· καλεί 
σχετικά τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη 
νομοθεσία αυτή που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε νέες επενδύσεις σε φιλικές 
προς το περιβάλλον τεχνολογίες και θέσεις 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 10
Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. επισημαίνει ότι η απαίτηση για 
φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές 
πρακτικές θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
σημαντική αύξηση της απασχόλησης και 
του εισοδήματος στον τομέα της 
γεωργίας·

Or. en

Τροπολογία 11
Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αξιοποίησης της βιοποικιλότητας στο 
πλαίσιο της δημιουργίας πράσινων 
θέσεων εργασίας ανά την Ευρώπη, ιδίως 
με τη δημιουργία των δικτύων Natura
2000· υποστηρίζει ότι ο οικοτουρισμός 
αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς 
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της διαδικασίας δημιουργίας πράσινων 
θέσεων εργασίας με ετήσια αύξηση της 
τάξης του 20% περίπου ετησίως· δίνει 
επίσης έμφαση στο δυναμικό των θέσεων 
που  προκύπτουν από τις δραστηριότητες 
αναψυχής οι οποίες συνδέονται με τη 
φύση·

Or. fr

Τροπολογία 12
Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. υπογραμμίζει ότι οι επιδοτήσεις για να 
δοθεί οικολογικός χαρακτήρας στις 
αστικές μεταφορές θα είχαν τα μέγιστα 
αποτελέσματα από πλευράς απασχόλησης 
στην περίπτωση που διοχετεύονταν στις 
δημόσιες μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 13
Mairead McGuinness

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις πράσινες θέσεις 
εργασίας κατά την ανάπτυξη πολιτικών για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ενεργειακή απόδοση, τη διαχείριση των 
αποβλήτων και την ανακύκλωση καθώς 
και την ανακαίνιση των κτιρίων·

4. καλεί την Επιτροπή δώσει τον ορισμό 
της "πράσινης θέσης εργασίας"· 
ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις πράσινες θέσεις 
εργασίας κατά την ανάπτυξη πολιτικών για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ενεργειακή απόδοση, τη διαχείριση των 
αποβλήτων και την ανακύκλωση καθώς 
και την ανακαίνιση των κτιρίων·
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Or. en

Τροπολογία 14
Mairead McGuinness

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έως το 
2011 μια στρατηγική περιλαμβάνουσα 
νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πράσινες 
θέσεις εργασίας που θα αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και ευημερίας για όλους· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τις πολιτικές με στόχο την 
επανεκπαίδευση και την επιμόρφωση των 
εργαζομένων για πράσινες θέσεις 
εργασίας, στο σύνολο των άλλων 
πολιτικών της ΕΕ·

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έως το 
2011 μια στρατηγική προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν οι πράσινες θέσεις εργασίας 
που θα αποτελούν πηγή ανάπτυξης και 
ευημερίας για όλους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις 
πολιτικές με στόχο την επανεκπαίδευση 
και την επιμόρφωση των εργαζομένων για 
πράσινες θέσεις εργασίας, στο σύνολο των 
άλλων πολιτικών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έως το
2011 μια στρατηγική περιλαμβάνουσα 
νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πράσινες 
θέσεις εργασίας που θα αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και ευημερίας για όλους· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τις πολιτικές με στόχο την 
επανεκπαίδευση και την επιμόρφωση των 
εργαζομένων για πράσινες θέσεις 
εργασίας, στο σύνολο των άλλων 

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έως το
2011 μια στρατηγική περιλαμβάνουσα 
νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πράσινες 
θέσεις εργασίας που θα αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και ευημερίας για όλους· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τις πολιτικές με στόχο την 
επανεκπαίδευση και την επιμόρφωση των 
εργαζομένων για πράσινες θέσεις 
εργασίας, στο σύνολο των άλλων 
πολιτικών της ΕΕ·
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πολιτικών της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να περιληφθούν
στη στρατηγική αυτή όλοι οι τύποι 
απασχόλησης από τους πλέον 
εξειδικευμένους έως του τύπους μέσου ή 
χαμηλού βαθμού εξειδίκευσης·

Or. fr

Τροπολογία 16
Pilar Ayuso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έως το 
2011 μια στρατηγική περιλαμβάνουσα 
νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πράσινες 
θέσεις εργασίας που θα αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και ευημερίας για όλους· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τις πολιτικές με στόχο την 
επανεκπαίδευση και την επιμόρφωση των 
εργαζομένων για πράσινες θέσεις 
εργασίας, στο σύνολο των άλλων 
πολιτικών της ΕΕ·

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έως το 
2011 μια στρατηγική περιλαμβάνουσα 
νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πράσινες 
θέσεις εργασίας που θα αποτελούν πηγή 
ανάπτυξης και ευημερίας για όλους
εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται απώλεια 
θέσεων εργασίας σε άλλου τομείς· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τις πολιτικές με στόχο την 
επανεκπαίδευση και την επιμόρφωση των 
εργαζομένων για πράσινες θέσεις 
εργασίας, στο σύνολο των άλλων 
πολιτικών της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 17
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. στο σημείο 7 των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 η 
Επιτροπή εκαλείτο να επανεξετάσει 
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επειγόντως και ανά τομέα τις επιδοτήσεις 
που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και δεν συνάδουν με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί από την 
Επιτροπή να θέσει χωρίς καθυστέρηση σε 
εφαρμογή τα συμπεράσματα αυτά 
εξετάζοντας το ενδεχόμενο 
ανακατανομής των επιδοτήσεων αυτών 
από τον προϋπολογισμό για τη στήριξη 
νέων δραστηριοτήτων που θα συνδέονται
με τη βιώσιμη οικονομία·

Or. fr

Τροπολογία 18
Mairead McGuinness

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
μια ένατη βασική αρμοδιότητα σε σχέση 
με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη -που είναι 
ουσιώδους σημασίας στην κοινωνία της 
γνώσης- στο πλαίσιο της δια βίου 
μάθησης·

6. καλεί την τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν μια οριζόντια στρατηγική
σε σχέση με το περιβάλλον, την κλιματική 
αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη -που 
είναι ουσιώδους σημασίας στην κοινωνία 
της γνώσης- στην εφαρμογή του πλαισίου 
της δια βίου μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 19
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. καλεί τα κράτη μέλη να 
ικανοποιήσουν την κρίσιμη ανάγκη 
προσαρμογής των συστημάτων 
κατάρτισης προκειμένου να 
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ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας νέας 
βιώσιμης οικονομίας·

Or. fr

Τροπολογία 20
Mairead McGuinness

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι όταν πρόκειται για την καλή 
διαβίωση του πολίτη, το περιβάλλον και η 
κοινωνική πολιτική συμβαδίζουν σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο· επισημαίνει ότι οι
οργανώσεις που επενδύουν σε οικολογικώς 
αποτελεσματικές πρακτικές θα 
συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερου 
εργασιακού περιβάλλοντος για το 
προσωπικό και τους υπαλλήλους με 
συνέπεια να καταστούν ενδεχομένως 
περισσότερο παραγωγικοί· καλεί τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του 
δημόσιου τομέα να συμμορφωθούν με το 
κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
(EMAS)·

7. πιστεύει ότι όταν πρόκειται για την καλή 
διαβίωση του πολίτη, το περιβάλλον και η 
κοινωνική πολιτική συμβαδίζουν σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο· επισημαίνει ότι οι 
οργανώσεις που επενδύουν σε οικολογικώς 
αποτελεσματικές πρακτικές θα 
συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερου 
εργασιακού περιβάλλοντος για το 
προσωπικό και τους υπαλλήλους με 
συνέπεια να καταστούν ενδεχομένως 
περισσότερο παραγωγικοί· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν το κοινοτικό 
σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 
οικολογικού ελέγχου (EMAS) και να 
ενθαρρύνουν τους τομείς της οικονομίας 
στο σύνολό τους να προσπαθήσουν την 
καταχώρησή τους στο EMAS·

Or. en

Τροπολογία 21
Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. υπενθυμίζει ότι ο τομέας των 
δημοσίων προμηθειών καταλαμβάνει 
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μεγάλο μερίδιο της αγοράς και θα 
μπορούσε να παράσχει σημαντικά 
κίνητρα για να δοθεί πράσινος 
χαρακτήρας στην οικονομία· ζητεί ως εκ 
τούτου να απαιτούνται υψηλές 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές στο 
πλαίσιο όλων των δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 22
Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. είναι πεπεισμένο ότι μια αποδοτική 
ως προς τη χρήση των πόρων πράσινη 
τεχνολογία δεν αρκεί για την επίτευξη της 
βιώσιμης ανάπτυξης στο βαθμό που η 
αυξημένη παραγωγικότητα 
ανταλλάσσεται με αυξημένο εισόδημα· 
θεωρεί επιπλέον ότι η διοχέτευση των 
κερδών παραγωγικότητας σε 
περισσότερο χρόνο για αναψυχή και 
μικρότερο χρόνο εργασίας αντί των 
υψηλότερων ημερομισθίων και της 
συνεχώς αυξανόμενης κατανάλωσης θα 
είχε νόημα από οικολογικής πλευράς

Or. en

Τροπολογία 23
Pilar Ayuso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. θεωρεί ότι χρειάζεται να διερευνηθούν 
πολύ περισσότερο οι επιπτώσεις των 

9. θεωρεί ότι χρειάζεται να διερευνηθούν 
πολύ περισσότερο οι επιπτώσεις των 
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πολιτικών για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή στην απασχόληση· καλεί 
την Επιτροπή να καταστήσει τον τομέα 
αυτό προτεραιότητα εντός του 8ου 
Προγράμματος Πλαισίου·

πολιτικών για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή στην καθαρή 
δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να καταστήσει τον τομέα αυτό 
προτεραιότητα εντός του 8ου 
Προγράμματος Πλαισίου·

Or. es

Τροπολογία 24
Mairead McGuinness

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9a. πιστεύει ότι θα έπρεπε να γίνουν 
περισσότερα για την εσωτερίκευση του 
εξωτερικού κόστους· καλεί την Επιτροπή 
να χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα 
εργαλεία πολιτικής, ή εν ανάγκη να 
αναπτύξει νέα, προκειμένου να 
κατανέμεται ορθά το κόστος και να 
αντικατοπτρίζονται τα ευρήματα στις 
μελλοντικές πολιτικές προτάσεις·

Or. en

Τροπολογία 25
Sandrine Bélier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10a. αναγνωρίζει ότι οι ΜΚΟ και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη του δυναμικού των πράσινων 
θέσεων εργασίας όσον αφορά τη συμβολή 
τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
ως εργοδότες και σε σχέση με την αύξηση 
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της ευαισθητοποίησης του κοινού·

Or. en


