
PA\811330SV.doc PE440.122v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2010/2010(INI)

31.3.2010

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

om att utveckla sysselsättningspotentialen i en ny hållbar ekonomi
(2010/2010(INI))

Föredragande: Rovana Plumb



PE440.122v01-00 2/4 PA\811330SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\811330SV.doc 3/4 PE440.122v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att ekonomin efter krisen utgör en stor möjlighet för hållbar 
tillväxt grundad på social rättvisa och ekoeffektivitet. Parlamentet noterar att 
omvandlingen av de europeiska ekonomierna från förorenande till ekoeffektiva kommer 
att leda till genomgripande förändringar inom produktion, distribution och konsumtion, 
vilket bör utnyttjas som en möjlighet att uppnå verklig hållbarhet utan att för den skull 
sätta välstånd och jobb på spel.

2. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att genast ta itu med 
klimatförändringarna. Parlamentet välkomnar EU:s mål att minska koldioxidutsläppen 
med 20 % till 2020. Parlamentet ser fram emot rekommendationer om hur EU kan gå 
vidare mot ett mål på 30 % och uppmanar kommissionen att utarbeta särskilda politiska 
riktlinjer som garanterar övergången mot en grön ekonomi, i synnerhet när det gäller att 
omskola arbetstagare till gröna jobb och att ge tillfällig kompensation för att göra 
EU:s industri mer miljövänlig på en global marknad. 

3. Europaparlamentet tycker att EU:s nuvarande miljölagstiftning har stor potential att skapa 
nya jobb inom områden som har att göra med luft, mark, energi, offentliga tjänster, 
jordbruk, transport och miljöförvaltning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
genomföra EU-lagstiftning som kan leda till nya investeringar i miljövänlig teknik och 
jobb.

4. Europaparlamentet anmodar kommissionen att prioritera gröna jobb när den drar upp 
riktlinjerna för förnybar energi, energieffektivitet, avfallshantering och återvinning samt 
renovering av byggnader.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast 2011 föreslå en strategi som 
omfattar både lagstiftningsåtgärder och andra typer av åtgärder för att uppmuntra till 
gröna jobb som skapar såväl tillväxt som välstånd för alla. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att integrera sin politik för att omskola arbetstagare 
till gröna jobb med övrig EU-politik.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en nionde nyckelkompetens i fråga 
om miljö, klimatförändringar och hållbar utveckling – centrala i ett kunskapssamhälle –
i ramverket för livslångt lärande.

7. Europaparlamentet tror att när det gäller medborgarnas välfärd så går miljö och 
socialpolitik hand i hand på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Parlamentet 
påpekar att organisationer som satsar på ekoeffektiva metoder kommer att bidra till en 
bättre arbetsmiljö för personal och anställda, vilket i sin tur gör dem mer produktiva.
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra företag, små- och medelstora bolag 
samt offentliga organisationer att följa gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning.
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8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utbyta erfarenhet och bästa praxis vad 
gäller sysselsättningsmöjligheter när man handskas med klimatförändringarnas 
ekonomiska, sociala och miljömässiga följder.

9. Europaparlamentet anser att det behövs betydligt mer forskning för att mäta i vilken grad 
miljö- och klimatpolitiken påverkar sysselsättningen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att prioritera detta område under det åttonde ramprogrammet.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att starta 
informations- och upplysningskampanjer om hur man skapar gröna jobb i en hållbar 
ekonomi.


