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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

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·

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·

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·

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·

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·

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·

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· 
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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)·

8. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές 
στον τομέα των ευκαιριών απασχόλησης κατά την ενασχόλησή τους με τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

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

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν εκστρατείες ενημέρωσης 
και συνειδητοποίησης του κοινού σε σχέση με τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας 
στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας.


