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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da se po krizi v gospodarstvu ponuja velika možnost za trajnostno rast, ki bi 
temeljila na družbeni pravičnosti in ekološki učinkovitosti; poudarja, da bo preoblikovanje 
evropskih gospodarstev iz onesnažujočih v ekološko učinkovita temeljito spremenilo 
proizvodnjo, distribucijo in potrošnjo, kar bi bilo treba izkoristiti kot možnost za 
uresničevanje resnične trajnosti brez ogrožanja blaginje ali delovnih mest;

2. poudarja, da se je treba nujno spopasti s podnebnimi spremembami; pozdravlja cilj EU, v 
skladu s katerim želi do leta 2020 zmanjšati emisije CO2 za 20 %; pričakuje priporočila o 
tem, kako bi si lahko EU zadala cilj 30 %, zato Komisijo odločno poziva k oblikovanju 
posebnih ukrepov, da bi zagotovila prehod na zeleno gospodarstvo, zlasti v zvezi s 
prekvalifikacijo delavcev za zelena delovna mesta ter začasnim nadomestilom za 
ozelenitev evropske industrije v sklopu svetovnih trgov; 

3. meni, da ima veljavna okoljska zakonodaja EU velik potencial za ustvarjanje novih 
delovnih mest na področjih, kot so zrak, tla, energija, javne storitve, kmetijstvo, promet in 
upravljanje okolja; poziva države članice k izvajanju zakonodaje EU, ki bi lahko vodila v 
nova vlaganja v okolju prijazne tehnologije in delovna mesta;

4. poziva Komisijo, naj daje prednost zelenim delovnim mestom pri oblikovanju politik na 
področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, ravnanja z odpadki in 
recikliranja ter obnove stavb;

5. poziva Komisijo, naj do leta 2011 predloži strategijo z zakonodajnimi in nezakonodajnimi 
ukrepi za spodbujanje zelenih delovnih mest, ki so vir rasti in blaginje za vse; poziva 
Komisijo in države članice, naj politiko preusposabljanja in prekvalificiranja delavcev za 
zelena delovna mesta vključijo v vse druge politike EU;

6. poziva Komisijo, naj v ogrodje za vseživljenjsko učenje vključi še deveto ključno 
kompetenco na področju okolja, podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja, ki je v 
družbi znanja bistvenega pomena;

7. je prepričan, da morata biti okoljska in socialna politika povezani na lokalni, regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, če naj bi zagotavljali blaginjo evropskih državljanov; 
poudarja, da bodo organizacije, ki vlagajo v ekološko učinkovito prakso, pripomogle k 
vzpostavljanju boljšega delovnega okolja za zaposlene, s tem pa bodo lahko tudi bolj 
produktivne; poziva države članice, naj spodbujajo podjetja, mala in srednja podjetja ter 
javne organizacije, da delujejo v skladu s sistemom Skupnosti za eko-upravljanje in 
revizijo (EMAS);

8. odločno poziva države članice, da pri obravnavanju gospodarskega, socialnega in 
okoljskega vpliva podnebnih sprememb med seboj izmenjujejo izkušnje in zglede 
najboljše prakse na področju zaposlitvenih možnosti;
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9. meni, da je potrebno veliko več raziskovanja za ugotovitev vpliva okoljske in podnebne 
politike na zaposlovanje; poziva Komisijo, naj to področje opredeli kot prednostno nalogo 
osmega okvirnega programa;

10. poziva Komisijo in države članice, naj organizirajo kampanje obveščanja in ozaveščanja 
javnosti o razvoju zelenih delovnih mest in trajnostnega gospodarstva.


