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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че следкризисната икономика представлява  голяма възможност за 
постигането на устойчив растеж на базата на социална справедливост и екологична 
ефективност; отбелязва, че превръщането на европейските икономики от 
замърсяващи в екологично ефективни ще доведе до дълбоки промени в 
производството, разпространението и потреблението, което следва да се използва 
като шанс за придвижване към реална устойчивост, без да се застрашават работните 
места или благосъстоянието;

2. подчертава неотложната необходимост от противодействие на изменението на 
климата; приветства целите на ЕС за намаляване с 20% на емисиите на CO2 до 2020 
г.; очаква да получи препоръки относно това как ЕС би могъл да се приближи до 
целта от 30% и като последователно и настоятелно призовава Комисията да развие 
конкретни политики, осигуряващи прехода към зелена икономика, особено по 
отношение на преквалификацията на работниците за „зелени“ работни места и 
отпускането на временни компенсации за „позеленяването“ на европейската 
промишленост в контекста на световните пазари; 

3. счита, че съществуващото законодателство на ЕС в областта на околната среда 
притежава значителен потенциал за създаване на нови работни места в области като 
управлението на въздуха, почвите, енергията, обществените услуги, селското 
стопанство, транспорта и околната среда; призовава държавите-членки да прилагат 
законодателството на ЕС, което би могло да доведе до нови инвестиции в 
екологично-съобразени технологии и работни места;

4. приканва Комисията да даде предимство на „зелените“ работни места при 
развиването на политики в сферите на възобновяемите енергийни източници, 
енергийната ефективност, управлението и рециклирането на отпадъци и 
обновяването на сгради;

5. призовава Комисията до 2011 г. да предложи стратегия, включваща законодателни и 
незаконодателни мерки, за насърчаването на „зелените“ работни места, източник на 
растеж и благоденствие за всички; призовава Комисията и държавите-членки в 
рамките на всички останали политики на ЕС да включат политики, насочени към 
преподготовка и преквалифициране на работниците към „зелени“ работни места;

6. призовава Комисията да приеме девето ключово умение по отношение на околната 
среда, изменението на климата и устойчивото развитие в референтната рамка за 
обучение през целия живот – което е от съществено значение в едно общество на 
знанието;

7. счита, че когато става въпрос за благоденствието на гражданите политиката в 
областта на околната среда и социалната политика вървят ръка за ръка на местно, 
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регионално, национално и европейско равнище; изтъква, че организациите, 
инвестиращи в екологично ефективни практики, ще спомогнат за създаването на по-
добра работна атмосфера за персонала и служителите и в следствие на това могат да 
станат по-производителни; призовава държавите-членки да насърчават дружествата, 
малките и средните предприятия и организациите от публичния сектор да отговарят 
на СОУОСО;

8. настоятелно призовава държавите-членки, когато разглеждат икономическото, 
социалното и екологичното въздействие от изменението на климата, да обменят 
опит и най-добри практики в сферата на заетостта;

9. заема позицията, че са необходими значително повече изследвания, за да се прецени 
въздействието на политиките в областта на околната среда и на изменението на 
климата върху заетостта; призовава Комисията да превърне тази област в приоритет 
за осмата Рамкова програма;

10. призовава Комисията и държавите-членки да започнат информационни кампании и 
кампании за повишаване на обществената осведоменост относно създаването на 
„зелени“ работни места в условията на устойчива икономика.


