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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at økonomien, når vi kommer ud af krisen, giver gode muligheder for bæredygtig 
vækst på grundlag af social retfærdighed og miljøeffektivitet; bemærker, at 
transformationen af de europæiske økonomier fra forurenende til miljøeffektive økonomier 
vil medføre grundlæggende ændringer i produktion, distribution og forbrug, som bør 
anvendes som en chance for at bevæge sig i retning af ægte bæredygtighed, uden at 
velstand eller beskæftigelse bringes i fare;

2. understreger nødvendigheden af hurtigt at tackle klimaforandringerne; bifalder EU's mål 
om at formindske CO2-emissionerne med 20 % inden 2020; ser frem til at modtage 
anbefalinger om, hvordan EU kan bevæge sig i retning af et mål på 30 %, og opfordrer 
derfor indtrængende Kommissionen til at udvikle særlige politikker til at sikre overgangen 
til en grøn økonomi, navnlig hvad angår omskoling af arbejdstagere til grønne job og en 
midlertidig kompensation til en grønnere EU-industri i forhold til det globale marked;  

3. er af den opfattelse, at den eksisterende EU-miljølovgivning har væsentligt potentiale til at 
skabe nye arbejdspladser inden for områder såsom bekæmpelse af luft- og jordforurening, 
energi, offentlige tjenesteydelser, landbrug, transport og miljøstyring; opfordrer 
medlemsstaterne til at gennemføre EU-lovgivning, der kan føre til nye investeringer i 
miljøvenlige teknologier og arbejdspladser;

4. anmoder Kommissionen om at prioritere grønne job i udviklingen af politikker for 
vedvarende energi, energieffektivitet, affaldshåndtering og genanvendelse samt 
renovering af bygninger;

5. opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2011 at foreslå en strategi, der omfatter 
lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger til at tilskynde til grønne 
job, som er en kilde til vækst og velstand for alle; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at integrere politikker, der har til formål at omskole og efteruddanne 
arbejdstagere til grønne job, med andre EU-politikker;

6. opfordrer Kommissionen til at medtage en niende nøglekompetence vedrørende miljø, 
klimaforandringer og bæredygtig udvikling – som har afgørende betydning for et 
videnssamfund – i referencerammen for kvalifikationer for livslang læring;

7. mener, at når det drejer sig om borgernes velfærd, bør miljø- og socialpolitikken gå hånd i 
hånd på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan; påpeger, at de organisationer, der 
investerer i miljøeffektive praksisser, vil bidrage til at skabe et bedre arbejdsmiljø for 
deres personale og som følge heraf kan være mere produktive; opfordrer medlemsstaterne 
til at tilskynde selskaber, SMV'er og offentlige organisationer til at blive EMAS-
kompatible;
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8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udveksle erfaringer og bedste praksis med 
hensyn til beskæftigelsesmuligheder, når de tager sig af klimaforandringernes 
økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger;

9. er af den opfattelse, at der er behov for betydeligt mere forskning for at kunne måle 
virkningerne af miljø- og klimaforandringspolitikkerne på beskæftigelsen; opfordrer 
Kommissionen til at prioritere dette område i det ottende rammeprogram;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte oplysnings- og 
bevidstgørelseskampagner om udvikling af grønne job i en bæredygtig økonomi.


