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Pakeitimas 1
Elena Oana Antonescu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad laikotarpiu po krizės 
ekonomika suteiks didelę tvaraus augimo, 
grindžiamo socialiniu teisingumu ir 
ekologiniu efektyvumu, galimybę; pažymi, 
kad Europos ekonomikos sistemų virtimas 
iš teršiančių į ekologiniu požiūriu 
efektyvias ekonomikos sistemas paskatins 
svarbius gamybos, platinimo ir vartojimo 
pokyčius, kuriais turėtų būti pasinaudota 
kaip galimybe pasiekti tikrą tvarumą 
nekeliant grėsmės gerovei ar darbo 
vietoms;

1. mano, kad laikotarpiu po krizės 
ekonomika suteiks didelę tvaraus augimo, 
grindžiamo socialiniu teisingumu ir 
ekologiniu efektyvumu, galimybę; pažymi, 
kad Europos ekonomikos sistemų virtimas 
iš teršiančių į ekologiniu požiūriu 
efektyvias ekonomikos sistemas paskatins 
svarbius gamybos, platinimo ir vartojimo 
pokyčius, kuriais turėtų būti pasinaudota 
kaip galimybe pasiekti tikrą tvarumą 
nekeliant grėsmės gerovei ar darbo 
vietoms; mano, kad perėjimas prie 
neteršiančiais energijos šaltiniais 
grindžiamos ekonomikos turi būti 
laikomas galimybe investuoti į tvarų 
vystymąsi, o ne tik našta valstybės ir 
privatiesiems biudžetams;  

Or. ro

Pakeitimas 2
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją parengti statistines 
priemones, skirtas ekologiškos 
ekonomikos sukurtų darbo vietų 
grynajam balansui įvertinti, siekiant 
atskirti naujas darbo vietas nuo pakeistų 
darbo vietų;

Or. fr
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Pakeitimas 3
Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad tvarus vystymasis yra 
grindžiamas ilgalaike vizija, pagal kurią 
dera ir vienas kitą palaiko ekonomikos 
augimas, socialinė sanglauda ir aplinkos 
apsauga; atkreipia dėmesį į ekologiškų 
darbo vietų teikiamą potencialą tvarios 
ekonomikos srityje ir pritaria 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
ekologiškų darbo vietų apibrėžčiai, pagal 
kurią – tai visos darbo vietos, kurios 
skatina tvarų vystymąsi; vis dėlto 
pabrėžia, kad darbo sąlygos visose 
ekologiškų sektorių darbo vietose turi būti 
tinkamos;

Or. fr

Pakeitimas 4
Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pažymi, kad nustatyta, jog 2009 m. 
ekologiškų darbo vietų skaičius Europoje 
siekė 3,4 mln.;

Or. fr
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Pakeitimas 5
Elena Oana Antonescu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad reikia skubiai kovoti su 
klimato kaita; pritaria ES tikslui iki 2020 
m. 20 proc. sumažinti išmetamą CO2 kiekį; 
laukia rekomendacijų dėl to, kaip ES galėtų 
siekti 30 proc. tikslo ir ragina Komisiją 
parengti specialias strategijas siekiant 
užtikrinti perėjimą prie ekologiškos 
ekonomikos, ypač siekiant perkvalifikuoti 
darbuotojus taip, kad jie galėtų dirbti 
ekologiškose darbo vietose, ir siekiant 
laikinai kompensuoti Europos pramonės 
tapimą ekologiškesne pramone pasaulio 
rinkų kontekste; 

2. pabrėžia, kad reikia skubiai kovoti su 
klimato kaita; pritaria ES tikslui iki 
2020 m. 20 proc. sumažinti išmetamą 
CO2 kiekį; laukia rekomendacijų dėl to, 
kaip ES galėtų siekti 30 proc. tikslo, ir 
ragina Komisiją parengti specialias 
strategijas siekiant užtikrinti perėjimą prie 
ekologiškos ekonomikos, ypač siekiant 
perkvalifikuoti darbuotojus taip, kad jie 
galėtų dirbti ekologiškose darbo vietose, ir 
siekiant laikinai kompensuoti Europos 
pramonės tapimą ekologiškesne pramone 
pasaulio rinkų kontekste, taip pat siekiant 
skatinti privatųjį sektorių investuoti į 
mažai teršiančias technologijas, kurios 
suteiktų akstiną kurti naujoves ir darbo 
vietas;

Or. ro

Pakeitimas 6
Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad reikia skubiai kovoti su 
klimato kaita; pritaria ES tikslui iki 2020 
m. 20 proc. sumažinti išmetamą CO2 
kiekį; laukia rekomendacijų dėl to, kaip 
ES galėtų siekti 30 proc. tikslo ir ragina 
Komisiją parengti specialias strategijas 
siekiant užtikrinti perėjimą prie 
ekologiškos ekonomikos, ypač siekiant 
perkvalifikuoti darbuotojus taip, kad jie 
galėtų dirbti ekologiškose darbo vietose, ir 

2. pabrėžia, kad reikia skubiai kovoti su 
klimato kaita siekiant, kad keičiantis 
klimatui temperatūra padidėtų ne daugiau 
kaip 2°C, palyginti su ikiindustriniu 
laikotarpiu; mano, kad šiuo metu 
įgyvendinamas 20 proc. sumažinimo iki 
2020 m. tikslas neatitinka bendro siekio ir
laukia pasiūlymo kuo greičiau numatyti 
bent 30 proc. sumažinimo tikslą; taigi 
ragina Komisiją parengti specialias 
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siekiant laikinai kompensuoti Europos 
pramonės tapimą ekologiškesne pramone 
pasaulio rinkų kontekste;

strategijas siekiant užtikrinti perėjimą prie 
ekologiškos ekonomikos, ypač siekiant 
perkvalifikuoti darbuotojus taip, kad jie 
galėtų dirbti ekologiškose darbo vietose, ir 
padedant Europos pramonei tapti
ekologiškesne pramone pasaulio rinkų 
kontekste;

Or. en

Pakeitimas 7
Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad stabili, ilgalaikė, 
ryžtinga reguliavimo sistema yra būtina 
siekiant sudaryti pilną ekologiškų darbo 
vietų potencialą; mano, kad norint 
pasiekti su ekologiškomis darbo vietomis 
susijusius užimtumo tikslus pagal 
strategiją „Europa 2020“, reikalingos 
konkrečios privalomos priemonės, kurios 
padėtų visiškai sumažinti gamtinių 
išteklių naudojimą ir įgyvendinti kitus su 
aplinkos apsauga susijusius tikslus;

Or. en

Pakeitimas 8
Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad esami su aplinkos 
apsauga susiję ES teisės aktai turi didelį 
potencialą naujų darbo vietų kūrimo 
aspektu, ypač oro, dirvožemio, energetikos, 

3. laikosi nuomonės, kad tvirta ir aiški su 
aplinkos apsauga susijusių ES teisės aktų 
sistema turėtų didelį potencialą naujų 
darbo vietų kūrimo aspektu, ypač oro, 
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viešųjų paslaugų, žemės ūkio, transporto ir 
aplinkosaugos vadybos srityse; ragina 
valstybes nares įgyvendinti ES teisės aktus,
kurie galėtų paskatinti naujas investicijas į 
ekologiškas technologijas ir darbo vietas;

dirvožemio, energetikos, viešųjų paslaugų, 
žemės ūkio, transporto ir aplinkosaugos 
vadybos srityse; ragina valstybes nares 
visiškai įgyvendinti esamus su aplinkos 
apsauga susijusius teisės aktus, taip pat 
ragina Komisiją pradėti rengti naujus 
teisės aktus, kurie galėtų paskatinti naujas 
investicijas į ekologiškas technologijas ir 
darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 9
Daciana Octavia Sârbu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad esami su aplinkos 
apsauga susiję ES teisės aktai turi didelį 
potencialą naujų darbo vietų kūrimo 
aspektu, ypač oro, dirvožemio, energetikos, 
viešųjų paslaugų, žemės ūkio, transporto ir 
aplinkosaugos vadybos srityse; ragina 
valstybes nares įgyvendinti ES teisės aktus, 
kurie galėtų paskatinti naujas investicijas į 
ekologiškas technologijas ir darbo vietas;

3. laikosi nuomonės, kad esami ir siūlomi 
su aplinkos apsauga susiję ES teisės aktai 
turi didelį potencialą naujų darbo vietų 
kūrimo aspektu, ypač oro, dirvožemio, 
vandens, energetikos, viešųjų paslaugų, 
žemės ūkio, transporto, miškininkystės ir 
aplinkosaugos vadybos srityse; ragina 
valstybes nares įgyvendinti ES teisės aktus, 
kurie galėtų paskatinti naujas investicijas į 
ekologiškas technologijas ir darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 10
Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad reikalavimai ekologiškai 
ūkininkauti paskatins užimtumo lygio ir 
pajamų didėjimą žemės ūkio sektoriuje;

Or. en
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Pakeitimas 11
Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad reikia skirti daugiau 
dėmesio biologinės įvairovės klausimui 
atsižvelgiant į ekologiškų darbo vietų 
kūrimą visoje Europoje, ypač steigiant 
tinklus „Natura 2000“; pabrėžia, kad 
ekologinio turizmo sektorius yra pažangus 
sektorius ekologiškų darbo vietų kūrimo 
aspektu – šio sektoriaus darbo vietų 
regione padaugėja 20 proc. per metus;
taip pat skatina daug dėmesio skirti darbo 
vietų potencialui, susijusiam su 
laisvalaikiu gamtoje;

Or. fr

Pakeitimas 12
Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pabrėžia, kad subsidijos, skiriamos 
siekiant miesto transportą padaryti 
ekologiškesnį, būtų naudingesnės 
užimtumui, jeigu jos būtų investuojamos į 
viešąjį transportą;

Or. en
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Pakeitimas 13
Mairead McGuinness

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją, rengiant 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
energijos vartojimo efektyvumo, atliekų 
tvarkymo ir perdirbimo bei pastatų 
atnaujinimo strategijas, pirmenybę skirti 
ekologiškoms darbo vietoms;

4. ragina Komisiją pateikti savo 
ekologiškos darbo vietos apibrėžtį; toliau 
ragina Komisiją, rengiant 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
energijos vartojimo efektyvumo, atliekų 
tvarkymo ir perdirbimo bei pastatų 
atnaujinimo strategijas, pirmenybę skirti 
ekologiškoms darbo vietoms;

Or. en

Pakeitimas 14
Mairead McGuinness

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją iki 2011 m. pasiūlyti 
strategiją, kuri apimtų teisėkūros ir su 
teisėkūra nesusijusias priemones siekiant 
skatinti ekologiškas darbo vietas, kurios 
būtų visiems naudingo augimo ir gerovės 
šaltinis; ragina Komisiją ir valstybes nares, 
vykdant visas kitas ES strategijas, įtraukti 
ir strategijas, kurių tikslas – perkvalifikuoti 
ir iš naujo mokyti darbuotojus, siekiant, 
kad jie galėtų dirbti ekologiškose darbo 
vietose;

5. ragina Komisiją iki 2011 m. pasiūlyti 
strategiją, kurios laikantis būtų 
skatinamos ekologiškos darbo vietos, 
kurios būtų visiems naudingo augimo ir 
gerovės šaltinis; ragina Komisiją ir 
valstybes nares, vykdant visą kitą ES 
politiką, įtraukti ir strategijas, kurių 
tikslas – perkvalifikuoti ir iš naujo mokyti 
darbuotojus, siekiant, kad jie galėtų dirbti 
ekologiškose darbo vietose;

Or. en
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Pakeitimas 15
Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją iki 2011 m. pasiūlyti 
strategiją, kuri apimtų teisėkūros ir su 
teisėkūra nesusijusias priemones siekiant 
skatinti ekologiškas darbo vietas, kurios 
būtų visiems naudingo augimo ir gerovės 
šaltinis; ragina Komisiją ir valstybes nares, 
vykdant visas kitas ES strategijas, įtraukti 
ir strategijas, kurių tikslas – perkvalifikuoti 
ir iš naujo mokyti darbuotojus, siekiant, 
kad jie galėtų dirbti ekologiškose darbo 
vietose;

5. ragina Komisiją iki 2011 m. pasiūlyti 
strategiją, kuri apimtų teisėkūros ir su 
teisėkūra nesusijusias priemones siekiant 
skatinti ekologiškas darbo vietas, kurios 
būtų visiems naudingo augimo ir gerovės 
šaltinis; ragina Komisiją ir valstybes nares, 
vykdant visą kitą ES politiką, įtraukti ir 
strategijas, kurių tikslas – perkvalifikuoti ir 
iš naujo mokyti darbuotojus, siekiant, kad 
jie galėtų dirbti ekologiškose darbo vietose;
pabrėžia poreikį integruoti šią strategiją į 
visų rūšių užimtumą: aukštos 
kvalifikacijos, vidutinės ar žemos 
kvalifikacijos;

Or. fr

Pakeitimas 16
Pilar Ayuso

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją iki 2011 m. pasiūlyti 
strategiją, kuri apimtų teisėkūros ir su 
teisėkūra nesusijusias priemones siekiant 
skatinti ekologiškas darbo vietas, kurios 
būtų visiems naudingo augimo ir gerovės 
šaltinis; ragina Komisiją ir valstybes nares, 
vykdant visas kitas ES strategijas, įtraukti 
ir strategijas, kurių tikslas – perkvalifikuoti 
ir iš naujo mokyti darbuotojus, siekiant, 
kad jie galėtų dirbti ekologiškose darbo 
vietose;

5. ragina Komisiją iki 2011 m. pasiūlyti 
strategiją, kuri apimtų teisėkūros ir su 
teisėkūra nesusijusias priemones siekiant 
skatinti ekologiškas darbo vietas, kurios 
būtų visiems naudingo augimo ir gerovės 
šaltinis ir kurias sukūrus nebūtų 
parandamos darbo vietos kituose 
sektoriuose; ragina Komisiją ir valstybes 
nares, vykdant visą kitą ES politiką, 
įtraukti ir strategijas, kurių tikslas –
perkvalifikuoti ir iš naujo mokyti 
darbuotojus, siekiant, kad jie galėtų dirbti 
ekologiškose darbo vietose;
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Or. es

Pakeitimas 17
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad 2009 m. spalio 21 d. 
Tarybos išvadų 7 dalyje Komisija 
raginama atlikti skubų kiekvieno 
sektoriaus subsidijų, kurios daro 
neigiamą poveikį aplinkai ir yra 
nesuderinamos su tvariu vystymusi, 
persvarstymą; ragina Komisiją nedelsiant 
reaguoti į šias išvadas ir išnagrinėti šių 
subsidijų perskirstymo biudžete priemones 
siekiant remti naują su tvaria ekonomika 
susijusią veiklą;

Or. fr

Pakeitimas 18
Mairead McGuinness

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją į visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi programą įtraukti 
devintąjį pagrindinį gebėjimą, susijusį su 
aplinka, klimato kaita ir tvariu vystymusi, 
kuris yra labai svarbus žinių visuomenėje;

6. ragina valstybes nares vykdant visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi programą 
įtraukti horizontaliąją strategiją, susijusią
su aplinka, klimato kaita ir tvariu 
vystymusi, kuris yra labai svarbus žinių 
visuomenėje;

Or. en
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Pakeitimas 19
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina valstybes nares patenkinti 
didelį poreikį pritaikyti švietimo ir 
mokymo sistemas prie naujos tvarios 
ekonomikos reikmių;

Or. fr

Pakeitimas 20
Mairead McGuinness

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad, kalbant apie piliečių gerovę, 
pasakytina, kad aplinkos ir socialinė 
politika yra tarpusavyje susijusios vietos, 
regioniniu, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis; pabrėžia, kad tos 
organizacijos, kurios investuoja į 
ekologiškai efektyvią praktiką, padės 
sukurti geresnę darbo aplinką personalui ir 
darbuotojams ir todėl bus produktyvesnės;
ragina valstybes nares skatinti mažąsias ir 
vidutines įmones bei viešojo sektoriaus 
organizacijas laikytis Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos
(EMAS) kriterijų;

7. mano, kad, kalbant apie piliečių gerovę, 
pasakytina, kad aplinkos ir socialinė 
politika yra tarpusavyje susijusios vietos, 
regioniniu, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis; pabrėžia, kad tos 
organizacijos, kurios investuoja į 
ekologiškai efektyvią praktiką, padės 
sukurti geresnę darbo aplinką personalui ir 
darbuotojams ir todėl bus produktyvesnės;
ragina valstybes nares propaguoti 
Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito
sistemą (EMAS) ir skatinti visus 
ekonomikos sektorius siekti EMAS 
registracijos;

Or. en
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Pakeitimas 21
Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. primena, kad viešojo sektoriaus 
pirkimai yra didelė rinkos dalis ir kad juos 
vykdant būtų galima labai skatinti 
ekologiškesnę ekonomiką; taigi ragina, 
kad vykdant visus viešuosius pirkimus 
būtų reikalaujama atitikti aplinkos 
apsaugos standartus;

Or. en

Pakeitimas 22
Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. yra įsitikinęs, kad, norint pasiekti 
tvarų vystymąsi, nepakanka tik diegti 
efektyviai išteklius naudojančias 
ekologiškas technologijas tol, kol 
produktyvumo padidėjimas reiškia 
pajamų padidėjimą; be to, mano, kad 
produktyvumo laimėjimų išnaudojimas 
tam, kad turėtumėme daugiau laisvo laiko 
ir kad darbo dienos būtų trumpesnės, o ne 
tam, kad būtų mokamos didesnės algos ir 
toliau didėtų vartojimas, būtų prasmingas 
ekologiniu požiūriu;

Or. en
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Pakeitimas 23
Pilar Ayuso

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. laikosi nuomonės, kad, siekiant įvertinti 
aplinkos ir klimato kaitos politikos poveikį 
užimtumui, reikia žymiai daugiau 
mokslinių tyrimų; ragina Komisiją šią sritį 
padaryti prioritetine pagal aštuntąją 
bendrąją programą;

9. laikosi nuomonės, kad, siekiant įvertinti 
aplinkos ir klimato kaitos politikos poveikį 
grynajam darbo vietų kūrimui, reikia 
žymiai daugiau mokslinių tyrimų; ragina 
Komisiją šią sritį padaryti prioritetine pagal 
aštuntąją bendrąją programą;

Or. es

Pakeitimas 24
Mairead McGuinness

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. mano, kad reikia daugiau pastangų 
siekiant internalizuoti išorines sąnaudas;
ragina Komisiją naudoti turimas politikos 
priemones ar, jei reikia, parengti naujas 
priemones, siekiant priskirti sąnaudas ir 
atsižvelgti į išvadas rengiant būsimus 
pasiūlymus dėl politikos;

Or. en

Pakeitimas 25
Sandrine Bélier

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pripažįsta, kad nevyriausybinės 
organizacijos (NVO) ir profesinės 
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sąjungos, kaip darbdavės prisidėdamos 
prie sprendimų priėmimo proceso ir 
didindamos visuomenės sąmoningumą, 
turi atlikti svarbų vaidmenį plėtojant 
ekologiškų darbo vietų potencialą;

Or. en


