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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că economia post-criză reprezintă o oportunitate reală pentru o dezvoltare 
durabilă bazată pe justiţie socială şi ecoeficienţă; ia act de faptul că transformarea 
economiilor europene din economii poluante în economii ecoeficiente va duce la schimbări 
majore în ceea ce priveşte producţia, distribuţia şi consumul; ar trebui să se profite de 
aceste schimbări pentru a face progrese către o durabilitate veritabilă, fără a pune în pericol 
prosperitatea sau locurile de muncă;

2. subliniază necesitatea de a aborda fără întârziere chestiunea schimbărilor climatice; salută 
obiectivul UE de reducere a emisiilor de CO2 cu 20% până în 2020; aşteaptă cu interes 
recomandări privind mijloacele prin care UE ar putea avea face progrese spre realizarea 
obiectivului de reducere cu 30% şi, prin urmare, solicită Comisiei să elaboreze politici 
specifice pentru a asigura tranziţia către o economie ecologică, în special în ceea ce 
priveşte recalificarea lucrătorilor pentru locuri de muncă ecologice şi acordarea temporară 
de compensaţii pentru a obţine o industrie europeană mai ecologică în contextul pieţelor 
mondiale; 

3. consideră că legislaţia în vigoare a UE în materie de mediu dispune de un potenţial 
considerabil pentru crearea de noi locuri de muncă în domenii precum aerul, solul, 
energia, serviciile publice, agricultura, transportul şi managementul de mediu; invită 
statele membre să pună în aplicare legislaţia UE care ar putea duce la noi investiţii în 
tehnologii şi locuri de muncă ecologice;

4. invită Comisia să acorde prioritate locurilor de muncă ecologice la elaborarea politicilor 
pentru energiile din surse regenerabile, eficienţa energetică, gestionarea şi reciclarea 
deşeurilor şi recondiţionarea clădirilor;

5. solicită Comisiei ca, până în 2011, să propună o strategie care să includă atât măsuri 
legislative, cât şi nelegislative care să promoveze locurile de muncă ecologice, care 
reprezintă o sursă de dezvoltare şi prosperitate pentru toţi; solicită Comisiei şi statelor 
membre să integreze în toate celelalte politici ale UE politici care au ca scop recalificarea 
şi formarea lucrătorilor pentru locuri de muncă ecologice;

6. solicită Comisiei să includă în cadrul referitor la învăţarea de-a lungul vieţii o a noua 
competenţă-cheie, legată de mediu, schimbările climatice şi dezvoltarea durabilă, 
elemente esenţiale într-o societate bazată pe cunoaştere;

7. consideră că, în ceea ce priveşte bunăstarea cetăţenilor, politica de mediu şi cea socială 
merg în tandem la nivel local, regional, naţional şi european; subliniază că organizaţiile 
care investesc în practici eficiente din punct de vedere ecologic vor contribui la crearea 
unui mediu de lucru mai bun pentru personal şi angajaţi care ar putea deveni, prin urmare, 
mai productiv; solicită statelor membre să încurajeze întreprinderile, IMM-urile şi 
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organizaţiile din sectorul public să respecte reglementările EMAS;

8. îndeamnă statele membre să facă schimb de experienţă şi de cele mai bune practici în 
domeniul oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în contextul abordării impactului 
schimbărilor climatice la nivel economic, social şi de mediu;

9. consideră că sunt necesare mult mai multe activităţi de cercetare pentru a măsura impactul 
politicilor de mediu şi climatice asupra ocupării forţei de muncă; invită Comisia să acorde 
prioritate acestui domeniu în cadrul celui de-al optulea Program-cadru;

10. invită Comisia şi statele membre să iniţieze campanii de informare şi sensibilizare a 
publicului cu privire la crearea unor locuri de muncă ecologice în cadrul unei economii 
durabile;


