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Parlamentul European 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Inițiativă privind locurile de muncă 

verzi: Exploatarea potențialului economiei verzi în materie de creare de locuri de 

muncă” COM(2014)0446), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Plan de acțiune verde pentru IMM-

uri” (COM(2014)0440), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Spre o economie circulară: un 

program «deșeuri zero» pentru Europa” (COM(2014)0398), 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Exploatarea 

potențialului de ocupare a forței de muncă al creșterii ecologice” (SWD(2012)0092), 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 6 decembrie 2010 privind „Politicile de 

ocupare a forței de muncă pentru o economie competitivă, cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon, eficientă din punctul de vedere al resurselor și ecologică”, 

– având în vedere Decizia 2010/707/UE a Consiliului din 21 octombrie 2010 privind 

liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre,  

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor „Plan de acțiune verde pentru IMM-uri și 

Inițiativa privind locurile de muncă verzi”, 

– având în vedere studiul realizat de OCDE/Centrul European pentru Dezvoltarea 

Formării Profesionale din 2014 intitulat Competențe și locuri de muncă mai verzi, 

Studii ale OCDE privind creșterea ecologică,  

– având în vedere analiza efectuată de Observatorul european pentru ocuparea forței de 

muncă în 2013 intitulată Promovarea locurilor de muncă verzi pe perioada crizei: un 

manual de bune practici în Europa anului 2013, 



– având în vedere raportul din 2011 întocmit de Organizația Internațională a 

Muncii/Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale intitulat: 

Competențe pentru locurile de muncă ecologice: o imagine de ansamblu: raport de 

sinteză bazat pe 21 de studii de țară, 

– având în vedere raportul întocmit de Centrul european pentru dezvoltarea formării 

profesionale din 2010 intitulat: Competențe pentru locurile de muncă ecologice: raport 

european de sinteză, 

– având în vedere rapoartele Eurofound privind relațiile industriale și sustenabilitatea: 

rolul partenerilor sociali în tranziția către o economie ecologică (2011), ecologizarea 

economiei europene: răspunsuri și inițiative ale statelor membre și ale partenerilor 

sociali (2009) și ecologizarea industriilor din UE: anticiparea și gestionarea efectelor 

asupra cantității și calității locurilor de muncă) (2013), 

– având în vedere documentul de lucru al OCDE, CFE-LEED din 8 februarie 2010 

intitulat Green jobs and skills: the local labour market implications of addressing 

climate change, (Locuri de muncă și competențe verzi: implicațiile asupra pieței muncii 

locale ale combaterii schimbărilor climatice), 

– având în vedere definiția dată de OIM/UNEP unui loc de munca ,,verdeˮ ca orice loc de 

muncă decent care contribuie la conservarea sau restabilirea calității mediului, fie că 

este în agricultură, industrie, servicii, fie în administrație; 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2013 intitulată „Ecoinovarea - locuri de 

muncă și creștere economică prin intermediul politicii de mediu”1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2012 referitoare la o foaie de parcurs pentru 

trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 20502, 

– având în vedere Rezoluția sa din 7 septembrie 2010 referitoare la dezvoltarea 

potențialului de creare de locuri de muncă al unei noi economii durabile3, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 

avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și al Comisiei 

pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe (A8-0204/2015), 

A. întrucât tendințele globale precum utilizarea ineficientă a resurselor, presiunea 

nesustenabilă asupra mediului, schimbările climatice se apropie de atingerea unor limite 

dincolo de care va fi imposibil să se prevină producerea unor efecte ireversibile asupra 

societăților noastre și a mediului natural, iar agravarea excluziunii sociale și a 

inegalităților constituie o provocare pentru societăți; 

B. întrucât în raportul său pe 2015, Agenția Europeană de Mediu a subliniat caracterul 

necorespunzător al măsurilor actuale pentru atingerea obiectivelor în domeniul 

protecției biodiversității, al reducerii utilizării de combustibili fosili, combaterea 

schimbărilor climatice și prevenirea impactului acestora asupra sănătății umane și 

                                                 
1  Texte adoptate, P7_TA(2013)0584. 
2  JO C 251 E, 31.8.2013, p. 75. 
3  JO C 308 E, 20.10.2011, p. 6. 



mediului; 

C. întrucât lipsa unei reacții politice coerente pentru a contracara aceste probleme recurente 

riscă să lase neutilizată o parte însemnată a potențialului de creare de locuri de muncă 

sustenabile al unei tranziții către o societate ecologică și favorabilă incluziunii; 

D. întrucât, considerăm că reacția la aceste amenințări ar trebui să fie dezvoltarea de noi 

sectoare, o transformare a altora și declinul unor sectoare precum cele foarte poluante; 

întrucât este necesar să se pună accentul pe inovare și pe modalități de reducere a 

poluării; întrucât, în privința unor sectoare în declin, trebuie acordată o atenție deosebită 

forței de muncă, oferindu-i posibilități de recalificare și locuri de muncă alternative; 

întrucât investițiile în aceste domenii care au prioritate în cadrul agendei privind locurile 

de muncă ecologice a Comisiei, inclusiv reciclarea, biodiversitatea, eficiența energetică, 

calitatea aerului și toate tehnologiile de energie din surse regenerabile, cum ar fi energia 

regenerabilă offshore, au potențialul de a stimula în mod considerabil crearea de locuri 

de muncă, inclusiv în zonele slab populate; 

E. întrucât, potrivit Agenției Europene de Mediu, sectorul bunurilor și serviciilor verzi a 

crescut cu peste 50 % între 2000 și 2011, generând peste 1,3 milioane de locuri de 

muncă și întrucât, potrivit calculelor Comisiei, economia energiei din surse regenerabile 

va crea 20 milioane de noi locuri de muncă în Europa până în 2020; întrucât o politică 

ambițioasă și coerentă a UE și investițiile în energie din surse regenerabile, gestionarea 

pădurilor, agricultura sustenabilă și protecția solului (pentru a preveni și contracara 

instabilitatea hidrologică) pot stimula în mod semnificativ crearea de locuri de muncă; 

F. întrucât obiectivul dezvoltării durabile este consacrat în Tratatul de la Lisabona și 

punerea sa în aplicare înseamnă tratarea problemelor de mediu la același nivel cu cele 

economice și sociale; 

G. întrucât Strategia UE 2020 de promovare a economiilor inteligente, durabile și 

favorabile incluziunii recunoaște rolul esențial al tranziției către economii verzi și 

echitabile din punct de vedere social; 

H. întrucât rigiditățile pieței muncii împiedică crearea de locuri de muncă, în vreme ce o 

piață a muncii competitivă în UE poate contribui la realizarea obiectivelor în materie de 

ocupare a forței de muncă incluse în Strategia Europa 2020; 

I. întrucât UE și statele sale membre și-au luat angajamentul, cu prilejul Convenției-cadru 

a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice din 2010 de la Cancun, să 

asigure „o tranziție echitabilă a forței de muncă prin crearea unor condiții de muncă 

decente și a unor locuri de muncă de calitate”; întrucât o tranziție echitabilă pentru toți 

către o economie sustenabilă din punct de vedere ecologic trebuie să fie bine gestionată 

pentru a contribui la obiectivele de a asigura locuri de muncă sustenabile și pe termen 

lung pentru toți - inclusiv, dar fără a se limita la, locuri de muncă cu înaltă calificare - 

precum și incluziunea socială și eradicarea sărăciei; 

J.  întrucât cei cinci piloni ai unei „tranziții echitabile” includ: consultare/vocea Uniunii; 

investiții în locuri de muncă verzi și decente; competențe verzi; respectarea dreptului la 

un loc de muncă și a drepturilor omului; și protecția socială a lucrătorilor și a 

comunităților implicate direct în tranziția de la o economie cu emisii ridicate de dioxid 

de carbon la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon; 



K. întrucât participarea în număr mare a lucrătorilor la tranziție este esențială, scopul fiind 

de a fi tot mai conștienți de importanța mediului și responsabilitatea față de acesta și de 

a înțelege că este necesar ca resursele să fie utilizate mod eficient și ca impactul nostru 

asupra mediului să fie redus; 

L. întrucât potențialul expansiunii locurilor de muncă verzi este frânat de un deficit de 

forță de muncă calificată și de nepotrivirea dintre competențele existente și piața muncii 

ca urmare a mai multor factori, printre care diversitatea programelor de formare în 

raport cu sustenabilitatea, deficiențele identificate în anumite sectoare, lipsa de studenți 

care să dețină competențele STEM (științe, tehnologie, inginerie și matematică) și IT 

necesare și concentrarea genurilor în unele sectoare, unde nu este asigurată egalitatea de 

gen; 

M. întrucât există dovezi că investițiile în eficiența energetică și în eficiența utilizării 

resurselor și dezvoltarea unui lanț de distribuție printr-o strategie industrială clară, 

precum și impozitarea altor resurse mai degrabă decât a forței de muncă, au un impact 

pozitiv asupra creării de locuri de muncă; 

N. întrucât Europa s-a implicat în concurența mondială și costurile accesibile ale energiei, 

finalizarea pieței interne a UE și un mediu mai favorabil investițiilor destinat creșterii 

sustenabile și creării de locuri de muncă joacă un rol decisiv; 

O. întrucât anumite sectoare, precum renovarea clădirilor în vederea asigurării eficienței 

energetice, sunt specifice fiecărui loc de desfășurare a activității și nu pot fi delocalizate 

sau transferate; 

P. întrucât incertitudinea și lipsa de coerență în ceea ce privește direcția politică, precum și 

absența unor obiective clare împiedică investițiile, dezvoltarea de competențe, C&D și 

contracarează, astfel, crearea de oportunități de angajare; 

Q. întrucât un grad mai ridicat de sensibilizare socială cu privire la importanța nevoii de o 

economie verde ar consolida posibilitățile de ocupare a forței de muncă; 

R. întrucât obiectivele clare, specifice, pe termen mediu și lung, inclusiv obiectivele UE în 

materie de eficiență energetică și poluare, pot fi factori importanți ai schimbării și 

întrucât normele UE joacă la rândul lor un rol important în această privință; întrucât 

investițiile cu obiectiv precis, inclusiv în dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare din UE, 

care să creeze locuri de muncă ar trebui să decurgă dintr-un cadru politic clar și să fie în 

concordanță cu acesta; 

S. întrucât sectorul public și autoritățile locale și regionale pot juca un rol esențial în 

facilitarea tranzițiilor către o economie verde și în crearea de piețe ale forței de muncă 

favorabile incluziunii; 

T. întrucât Ecolabel, EMAS, GPP și scheme similare contribuie la crearea de locuri de 

muncă verzi; 

U. întrucât microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii sunt cele mai importante 

surse de locuri de muncă în UE, în cadrul acestora găsindu-se peste 80 % dintre toate 

locurile de muncă și întrucât acestea au reprezentat un exemplu de urmat în multe 

sectoare „verzi”, însă se pot confrunta cu greutăți deosebite în ceea ce privește 

anticiparea competențelor necesare și utilizarea la maximum a potențialului locurilor de 

muncă; 



V. întrucât Orientările integrate reprezintă un aspect-cheie al coordonării politicilor 

economice și de ocupare a forței de muncă ale statelor membre și formează baza 

recomandărilor specifice fiecărei țări și întrucât acestea ar trebui să stea la baza 

obiectivelor Strategiei Europa 2020, în special a obiectivului privind ocuparea forței de 

muncă, printre altele prin promovarea creării de locuri de muncă de calitate, inclusiv 

prin locuri de muncă verzi;  

W. întrucât femeile trebuie să beneficieze în mod egal de crearea de locuri de muncă verzi 

adecvate, iar „plafonul de sticlăˮ trebuie spart; 

X. întrucât femeile sunt afectate în mod disproporționat de criză și de politicile de 

austeritate și întrucât locurile de muncă verzi s-au dovedit a fi mai rezistente în fața 

crizelor decât alte locuri de muncă; 

Y. întrucât sectoarele cu emisii scăzute de carbon tind să aibă un nivel mai ridicat de 

productivitate a muncii, iar cotele salariale au scăzut mai puțin în aceste sectoare decât 

în primele 15 industrii emitente de carbon; 

Z. întrucât datele Eurobarometru privind locurile de muncă verzi în cadrul IMM-urilor 

demonstrează că economiile de energie, reducerea cantității de deșeuri și a consumului 

de materii prime reprezintă măsuri avantajoase din punct de vedere economic; 

Către o economie verde – oportunități pentru piața muncii 

1. subliniază că tranziția către societăți și economii sustenabile, inclusiv spre modele 

sustenabile de consum și producție, are potențialul de a crea noi locuri de muncă de 

calitate și de a „înverzi” locurile de muncă actuale în aproape toate sectoarele și de-a 

lungul întregului lanț valoric: de la cercetare la producție, distribuție și servicii post-

vânzare, și în noi sectoare ecologice de înaltă tehnologie, precum energiile regenerabile, 

precum și în sectoare tradiționale ca producția manufacturieră și construcțiile sau în 

agricultură și pescuit ori sectoarele de servicii, precum turismul, cateringul, 

transporturile și educația; în același timp, subliniază faptul că, pe lângă crearea unui 

număr mare de locuri de muncă, investițiile în energiile din surse regenerabile și 

eficiența energetică contribuie la menținerea competitivității economice și industriale a 

Europei și la reducerea dependenței energetice a Europei; 

2. subliniază că două treimi din serviciile oferite de natură – printre care solurile fertile, 

apa și aerul curat – sunt din ce în ce mai rare, iar încălzirea globală și pierderea 

biodiversității se apropie de limite dincolo de care efectele ireversibile asupra 

societăților noastre și a mediului natural nu vor putea fi evitate; 

3. subliniază faptul că creșterea economică continuă este posibilă numai dacă ține cont de 

limitările impuse de mediu; din această perspectivă, subliniază faptul că economia verde 

circulară poate oferi soluții pentru mediu, precum și pentru economie și societate în 

general; 

4. subliniază că aplicarea integrală a legislației din domeniul mediului, precum și 

îmbunătățirea integrării mediului în alte politici sectoriale ale UE și o mai bună coerență 

dintre acestea sunt determinante pentru valorificarea deplină a potențialului economiei 

verzi și, prin urmare, pentru crearea de locuri de muncă ecologice; 

5. reamintește că, în raportul său pe 2015, Agenția Europeană de Mediu a subliniat 

caracterul necorespunzător al măsurilor actuale pentru atingerea obiectivelor în 



domeniul protecției biodiversității, reducerii utilizării de combustibili fosili, combaterii 

schimbărilor climatice și prevenirii impactului acestora asupra sănătății umane și 

calității mediului; 

6. ia act de faptul că tranziția are un potențial semnificativ de a crea locuri de muncă pe 

plan local care nu pot fi relocate și în zone care nu pot fi delocalizate, precum și în 

sectoarele lovite de criză, cum ar fi sectorul construcțiilor; constată că există dovezi 

solide potrivit cărora tranziția la economia verde va avea, dacă punem în balanță, un 

efect pozitiv asupra ocupării locurilor de muncă, reflectând ideea că activitățile 

economice sustenabile, precum economiile de energie sau agricultura organică, implică 

utilizarea mai intensivă a forței de muncă decât activitățile pe care le înlocuiesc și ar 

putea avea potențialul de a le permite regiunilor să devină mai autonome; 

7. consideră că ar trebui adoptată o definiție comună a „locurilor de muncă verzi”, bazată 

pe definiția OIM și a Conferinței internaționale a statisticienilor; 

Tranziția echitabilă și crearea de locuri de muncă de calitate și sustenabile 

8. salută declarația Comisiei potrivit căreia restructurarea ar trebui gestionată într-un mod 

responsabil din punct de vedere social, recunoscând, în același timp, necesitatea de a 

inova și restructura întreprinderile; 

9. consideră că este esențial, în vederea maximizării potențialului net de crearea de locuri 

de muncă al economiei verzi, ca forța de muncă existentă să beneficieze de oportunități 

adecvate în vederea dobândirii noilor competențe necesare pentru economia circulară; 

10. solicită statelor membre să încurajeze politicile menite să asigure protecția și 

modernizarea clădirilor publice în vederea sporirii eficienței energetice și a reducerii 

consumului; 

11. solicită statelor membre și Comisiei, după caz, să se angajeze să lanseze o „foaie de 

parcurs a tranziției echitabile” care să combine obiective ambițioase de mediu cu 

promovarea următoarelor aspecte: un nivel adecvat de protecție socială, remunerare 

adecvată, locuri de muncă pe termen lung și condiții de muncă sigure și sănătoase, 

precum și investiții publice în educație, programe de instruire și formare profesională, 

respectarea drepturilor lucrătorilor și consolidarea activităților de informare, consultare 

și participare a lucrătorilor în privința chestiunilor legate de dezvoltarea durabilă, 

asigurând o reprezentare efectivă a intereselor lucrătorilor; invită statele membre să 

urmărească realizarea acestor obiective; 

12. reamintește că strategia revizuită a UE în domeniul sănătății și siguranței ar trebui să 

țină seama de evoluțiile specifice noilor sectoare, după caz; 

13. subliniază că anticiparea schimbărilor de pe piața muncii necesită gestionarea proactivă 

a transformării, îmbunătățirea colectării de date de înaltă calitate cu privire la nevoile 

pieței muncii din prezent și din viitor, cu implicarea instituțiilor europene de învățământ 

superior, și că planificarea pe termen lung este esențială pentru asigurarea unei tranziții 

de succes și a mai multor locuri de muncă; subliniază rolul important jucat de 

autoritățile locale și regionale în tranziția către o economie mai verde în domeniile 

educației, infrastructurii, sprijinului acordat întreprinderilor locale și pentru crearea de 

servicii de ocupare a forței de muncă stabile, cu salarii reglementate prin acorduri 

colective sau prin alte mijloace autorizate în conformitate cu legislația națională; 



subliniază faptul că dialogul social este un element esențial al managementului 

transformării; invită Comisia, statele membre, administrațiile regionale și locale și 

partenerii sociali să își asume responsabilitatea și să abordeze această provocare 

împreună, ținând seama de principiul subsidiarității; 

14. constată că rolul partenerilor sociali în tranziția către locuri de muncă verzi a crescut 

treptat în ultimii ani, dar reamintește că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a 

construi un dialog social sustenabil și de durată, care poate contribui la soluționarea 

provocărilor create de trecerea la o economie competitivă, cu emisii scăzute de carbon și 

eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; 

15. subliniază importanța guvernelor naționale în ceea ce privește promovarea dialogului 

social sectorial, în special în noile industrii verzi emergente, precum și asigurarea unui 

mediu favorabil incluziunii IMM-urilor; 

16. constată că unele regiuni se confruntă cu mai multe provocări decât altele din cauza 

concentrării geografice a industriilor energointensive și poluatoare, care folosesc 

numeroase resurse, sau a nivelurilor mai ridicate de sărăcie sau șomaj; invită statele 

membre și administrațiile locale și regionale, susținute de Uniunea Europeană să 

colaboreze cu partenerii sociali și să elaboreze în comun foi de parcurs privind tranziția 

echitabilă, inclusiv mecanisme de solidaritate pentru o tranziție ecologică și echitabilă 

din punct de vedere social a economiilor locale și regionale, sprijinind în același timp 

comunitățile și lucrătorii afectați de schimbările în cauză și reducând astfel nesiguranța 

creată de deplasarea locurilor de muncă și luând măsuri pentru ca cererea de noi 

competențe profesionale să fie satisfăcută; 

17. subliniază faptul că autoritățile locale pot juca un rol-cheie în promovarea creșterii 

numărului de locuri de muncă în economia verde și în crearea de locuri de muncă mai 

decente și favorabile incluziunii, prin: 

–  investiții verzi; 

–  stimularea capacității achizițiilor publice, inclusiv utilizarea clauzelor sociale și de 

mediu în achizițiile publice; 

–  crearea de parteneriate, inclusiv cu formarea instituțiilor, în vederea îmbunătățirii 

corespondenței dintre locurile de muncă și competențe pe piața locală a forței de 

muncă; 

–  sprijinirea atât a IMM-urilor verzi, cât și a ecologizării IMM-urilor; 

–  instituirea de programe verzi, favorabile incluziunii, de ocupare a forței de muncă, 

care să garanteze că grupurile vulnerabile se pot baza, de asemenea, pe creșterea 

ecologică; 

18. subliniază importanța colaborării conducerii cu forța de muncă pentru a asigura 

participarea în număr mare la realizarea acestor schimbări prin intermediul unor 

parteneriate sociale; recomandă implicarea unor reprezentanți din partea sindicatelor pe 

probleme de ecologie care să conlucreze cu angajatorii pentru a consolida ecologizarea 

economiilor și pentru a crește sustenabilitatea la locul de muncă; invită statele membre 

să ofere sprijin specific pentru inițiativele comune lucrător-angajat pentru a ecologiza 

industriile;  



19. consideră că ar trebui elaborate proiecte-pilot în sprijinul unora dintre aceste obiective; 

20. salută angajamentul Comisiei de a utiliza programele specifice de mobilitate a forței de 

muncă din cadrul Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială 

(EaSI) pentru a promova mobilitatea forței de muncă pentru persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă; 

Competențe pentru locuri de muncă verzi  

21. salută instrumentele pentru dezvoltarea de competențe și previzionarea competențelor 

necesare propuse de Comisie; subliniază faptul că dezvoltarea competențelor ar trebui 

să încurajeze dezvoltarea competențelor STEM care sunt foarte utile în cadrul unei 

economii; subliniază totuși că este nevoie de măsuri și investiții mai ambițioase; 

consideră că, în vederea anticipării viitoarelor nevoi privind competențele, toate părțile 

interesate de pe piața forței de muncă trebuie să fie foarte implicate la toate nivelurile; 

22. invită statele membre să colaboreze cu Comisia pentru a crea o bază de date care să 

prezinte cursurile de formare și ofertele de locuri de muncă verzi, cu scopul de a 

îmbunătăți calitatea informațiilor, consilierii și orientărilor privind cariera disponibile și 

competențele necesare pentru a valorifica oportunitățile de ocupare a forței de muncă 

oferite de tranziția către o economie verde; 

23. invită Comisia să ia măsuri astfel încât colectarea datelor să se realizeze în toate 

sectoarele verzi, inclusiv în cele care sunt în prezent neglijate, cum ar fi sectoarele 

transportului public și comerțului cu amănuntul; solicită Comisiei ca, odată cu 

sprijinirea institutelor naționale de statistică și a serviciilor publice de ocupare a forței 

de muncă și odată cu consolidarea folosirii de instrumente de modelare cantitative, să 

includă o perspectivă a egalității de gen în colectarea datelor privind toate sectoarele de 

muncă verzi; 

24. invită Comisia să includă o perspectivă de gen în dezvoltarea noilor activități de 

colectare, dezagregare și analiză a datelor, cum ar fi activitățile realizate cu ajutorul 

instrumentului econometric FIDELIO sau împreună cu părți interesate, cum ar fi 

Conferința internațională a statisticienilor din domeniul muncii; 

25. subliniază nevoia de o mai mare axare pe eliminarea decalajelor de competențe prin 

stimularea dezvoltării competențelor; 

26. solicită Comisiei să contribuie la încurajarea dezvoltării competențelor prin actualizarea 

calificărilor și a programelor corespunzătoare de educație și formare la nivelul UE; 

27. solicită Comisiei să sublinieze gradul mai mare de utilizare a sistemelor de clasificare, 

precum ESCO, care pot fi folosite în vederea identificării decalajelor de competențe; 

28. subliniază importanța unor mai bune sinergii între sistemele de învățământ și apariția 

unor noi locuri de muncă verzi printr-o mai bună coordonare între instituțiile educative 

și sindicatele angajatorilor și alte organizații relevante; 

29. solicită statelor membre, administrațiilor regionale și autorităților locale să adopte și să 

aplice, împreună cu partenerii sociali și furnizorii de cursuri de formare profesională, 

strategii de dezvoltare și de anticipare a competențelor cu scopul de a îmbunătăți 

competențele generice, sectoriale și specifice diferitelor meserii; subliniază, în 

continuare, importanța parteneriatelor și a încrederii între instituțiile educaționale, 



întreprinderi, partenerii sociali și autorități; 

30. ia act de faptul că aceste strategii ar trebui să includă o evaluare detaliată a tipului și 

nivelului de locuri de muncă verzi care urmează să fie create și a competențelor și 

cunoștințelor necesare, conducând la anticiparea și identificarea decalajelor de 

competențe și la programe de instruire și formare profesională pe parcursul întregii vieți 

care să se axeze pe corelarea competențelor cu locurile de muncă, în scopul creșterii 

gradului de ocupare a forței de muncă; subliniază necesitatea de a include în strategii 

atât lucrătorii disponibilizați, cât și lucrătorii slab calificați care riscă să fie excluși de pe 

piața muncii, luând măsuri pentru ca formarea competențelor să fie specifică, accesibilă 

și gratuită pentru acești lucrători;  

31. constată că CEDEFOP propune ideea potrivit căreia adaptarea programelor de 

învățământ și includerea activităților de sensibilizare la problemele mediului, cu o 

înțelegere a dezvoltării sustenabile și a eficienței afacerilor, sunt mai eficiente decât 

propunerea unor noi programe de formare; 

32. încurajează statele membre și autoritățile regionale și locale să integreze în sistemele de 

educație și formare dezvoltarea sustenabilă și aptitudinile și competențele de mediu, în 

special prin consolidarea sistemelor VET (sisteme pentru educație și formare 

profesională), precum și prin încurajarea centrelor de cercetare de a dezvolta tehnologii, 

proiecte și brevete pentru produsele ecologice, în colaborare cu întreprinderile noi și 

ecologice; în acest sens, încurajează schimburile de idei între centrele de cercetare și 

rețelele de întreprinderi și experți; reamintește importanța competențelor științifice, 

tehnologice și matematice (STEM) și nevoia de a asigura un număr cât mai mare de 

femei care să studieze discipline STEM; 

33. solicită o strategie ambițioasă pentru crearea de locuri de muncă sustenabile, inclusiv 

prin soluționarea problemei nepotrivirii dintre competențele existente și piața muncii, 

punându-se un accent special pe satisfacerea necesităților în materie de competențe ale 

unei economii mai verzi;  

34. îndeamnă statele membre să profite de dezvoltarea acestui sector, să creeze programe de 

ucenicie pentru competențe foarte înalte, pentru a pune la dispoziția tinerilor cunoștințe 

specializate și cursuri de formare, precum și să contribuie la abordarea nivelurilor 

ridicate de șomaj în rândul tinerilor; 

35. invită Comisia și statele membre cala trecerea la o economie verde, să aibă în vedere 

nevoile femeilor și fetelor cu scopul de a îmbunătăți oportunitățile lor de învățare pe tot 

parcursul vieții, în special în domeniile care au un potențial ridicat pentru crearea unui 

număr semnificativ de locuri de muncă verzi noi, cum ar fi știința, cercetarea, ingineria, 

tehnologia digitală și noile tehnologii, pentru a consolida poziția femeii în societate, 

eliminând stereotipurile de gen și oferind locuri de muncă care să corespundă în 

totalitate nevoilor și competențelor specifice ale femeilor; 

36. invită Comisia, statele membre și autoritățile regionale și locale să includă în mod 

sistematic perspectiva egalității de gen în definirea, implementarea și monitorizarea 

politicilor de creare de locuri de muncă verzi la toate nivelurile, pentru a asigura faptul 

că sunt garantate șanse egale, ținând seama de provocările aferente creării de locuri de 

muncă verzi în mediul rural; încurajează statele membre și autoritățile regionale și 

locale să depună și mai multe eforturi pentru a le permite femeilor să participe pe deplin 

la formularea politicilor, luarea deciziilor și implementarea unei strategii vizând locurile 



de muncă verzi, care să includă competențe verzi; 

37. solicită Comisiei să deschidă o dezbatere publică privind conceptul de „educație pentru 

dezvoltare durabilăˮ și să promoveze acest concept, cu un accent deosebit pe educația 

fetelor și a femeilor; invită statele membre și Comisia să promoveze politici care să 

încurajeze participarea în mai mare măsură a femeilor la disciplinele educative STIM și 

la educația antreprenorială și să conecteze agenda „locurilor de muncă verziˮ la 

capacitarea femeilor prin intermediul educației; solicită luarea de măsuri care să 

încurajeze participarea femeilor la învățământul profesional și tehnic (VET) și 

oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții în sectoarele verzi; 

38. invită Comisia să adopte o strategie europeană pentru perioada 2015-2020 în materie de 

egalitate de gen, care să țină seama de obiectivele Strategiei Europa 2020 legate de rata 

de ocupare a forței de muncă pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă 

incluziunii. 

39. subliniază necesitatea unor măsuri specifice din partea autorităților și a serviciilor 

publice, care ar implica toate părțile interesate de pe piața forței de muncă, inclusiv 

organizațiile de angajatori și de angajați, cu scopul de a reduce decalajul competențelor; 

invită statele membre și autoritățile regionale și locale să introducă instrumente pentru a 

forma personalul din cadrul autorităților și serviciilor de ocupare a forței de muncă să 

integreze competențele pentru ocuparea locurilor de muncă verzi în cadrul politicii în 

domeniul pieței forței de muncă, precum și să creeze mijloace de evaluare a impactului 

acestei formări; subliniază că este important ca instituțiile europene de învățământ să își 

alinieze programele la nevoile economiei verzi și ale pieței forței de muncă în general; 

40. solicită statelor membre să instituie un cadru de reglementare care să încurajeze 

inovarea în economia verde; 

Coerență politică pentru dezvoltarea deplină a potențialului de locuri de muncă al 

economiilor sustenabile 

41. invită Comisia și statele membre să adopte cadre de reglementare, fiscale și financiare 

ambițioase, pe termen lung și integrate pentru investiții sustenabile și pentru a încuraja 

inovarea, deblocând astfel complet potențialul de ocupare a forței de muncă al acestor 

schimbări; subliniază că ar trebui dezvoltate politici într-un cadru de perspective pe 

termen lung care să includă obiective, precum și indicatori de măsurare a progresului 

către realizarea acestora; 

42. subliniază faptul că o coordonare în cadrul Comisiei și între ministerele relevante de la 

nivel național este importantă în vederea creării unui cadru pentru schimbare 

cuprinzător, convenit de întregul guvern, care să poată acorda atenția necesară efectelor 

distribuționale ale tranziției; 

43. constată că succesul sau eșecul Inițiativei privind locurile de muncă verzi depinde de 

nivelul de ambiție al obiectivelor obligatorii ale Comisiei referitoare la energia din surse 

regenerabile și eficiența energetică, precum și de investițiile în tehnologiile din 

domeniul energiei din surse regenerabile și în programe de eficiență energetică utilizate 

de statele membre; 

44. subliniază că statele membre și Comisia sunt responsabile pentru politici consecvente 

care promovează producția de energie din surse regenerabile și eficiența energetică 



sporită în vederea stimulării dezvoltării locale și regionale și a creării de locuri de 

muncă de calitate pe plan local; subliniază că investițiile în energia din surse 

regenerabile și în eficiența energetică pot deveni una din sursele principale de noi locuri 

de muncă în Europa în anii următori; 

45. subliniază că autonomia energetică a teritoriilor rămâne unul dintre obiectivele pe 

termen lung ale politicilor economice și energetice ale UE; insistă, totuși, asupra 

faptului că dimensiunea teritorială a investițiilor trebuie neapărat luată în considerare, 

întrucât aceasta contribuie la realizarea obiectivelor politicii de coeziune teritorială a UE 

de a conecta mediul urban și mediul rural; 

46. salută includerea de către Comisie a subiectului locurilor de muncă decente în mandatul 

de negociere al UE pentru negocierile COP 21 de la Paris, pe baza acordului de la 

Cancun din 2010 și a inițiativelor ulterioare; invită Comisia să se asigure că agenda 

„tranziției echitabile” face în continuare parte din poziția sa de negociere; 

47. invită UE și statele membre să stabilească obiective obligatorii privind economiile de 

energie și eficiența energetică și să sprijine certificatele albe ca instrument ce facilitează 

realizarea obiectivelor UE în materie de economisire a energiei; invită statele membre 

să pună integral în aplicare Directiva privind eficiența energetică și să asigure 

respectarea acesteia, precum și să-și mențină angajamentul privind realizarea cel puțin a 

obiectivelor de eficiență energetică pentru 2030; 

48. sprijină angajamentele UE de a promova o tranziție echitabilă la nivel mondial către o 

economie verde favorabilă incluziunii, în colaborare cu alți parteneri internaționali; 

49. invită statele membre să respecte și să pună în aplicare pe deplin noile dispoziții ale 

legislației revizuite a UE privind achizițiile publice și să ia în calcul posibilitatea de a 

analiza dacă introducerea unor criterii ecologice și sociale în cadrul politicilor privind 

achizițiile publice ar putea stimula crearea de locuri de muncă în cadrul unei economii 

mai verzi; subliniază faptul că ar putea fi clarificate incertitudinile juridice restante 

legate de utilizarea clauzelor sociale și ecologice în achizițiile publice; 

50. invită Comisia să contribuie la revitalizarea sectorului reparațiilor, ceea ce ar conduce la 

crearea de noi locuri de muncă care sunt, prin natura lor, favorabile mediului; 

51. solicită statelor membre să sprijine contribuția serviciilor publice la tranziția echitabilă 

către o economie sustenabilă, în special asigurând în mod proactiv faptul că servicii 

precum comunicațiile, energia, transportul, gestionarea apei și a deșeurilor, sunt prestate 

într-un mod sustenabil; 

52. își exprimă ferm dezamăgirea cu privire la retragerea pachetului legislativ privind 

economia circulară, ale cărui dispoziții se preconiza că ar fi creat până la 180 000 de 

locuri de muncă numai în sectorul gestionării deșeurilor din UE; invită, prin urmare, 

Comisia, respectând totodată responsabilitățile statelor membre, să își onoreze 

angajamentul privind propunerea cât de curând posibil a unor acte legislative ambițioase 

în domeniul deșeurilor, care să vizeze reducerea în amonte, noi obiective de reciclare și 

redefinirea criteriilor de calcul al cantității de material efectiv reciclat; 

53. în plus, invită Comisia să ia în considerare introducerea de criterii care să ofere 

stimulente întreprinderilor care au un ciclu de eliminare a deșeurilor solid și sustenabil 

din punctul de vedere al mediului; 



54. recunoaște că corelarea producției agricole sustenabile cu monitorizarea și protejarea 

biodiversității agricole și, implicit, etichetarea inteligentă a produselor agricole în 

funcție de impactul lor asupra mediului pentru a stimula cererea consumatorilor de 

produse favorabile biodiversității reprezintă un potențial semnificativ pentru crearea de 

locuri de muncă verzi în zonele rurale ale UE; 

55. observă faptul că gestionarea sustenabilă a pădurilor are un real potențial de a crea 

locuri de muncă, contribuind, totodată, în mod activ la atenuarea schimbărilor climatice 

și la protejarea biodiversității; 

56. invită Comisia să utilizeze semestrul european și revizuirea Strategiei Europa 2020 

pentru a sprijini crearea de locuri de muncă verzi; invită Comisia să emită recomandări 

specifice fiecărei țări care să poată să contribuie la creșterea gradului de ocupare a forței 

de muncă și la reducerea amprentei ecologice și solicită studii independente detaliate 

privind costurile și beneficiile unei modificări a sarcinii fiscale (de exemplu, o trecere 

de la impozitarea veniturilor salariale la impozitarea ecologică), precum și eliminarea 

treptată până în 2020 a subvențiilor; 

57. subliniază faptul că aceste recomandări ar putea include trecerea de la impozitarea 

veniturilor salariale la alte surse și că o astfel de modificare a impozitării ar trebui să 

vizeze schimbarea comportamentului care generează poluare, dar nu trebuie să aibă 

repercusiuni nedorite asupra sistemelor de securitate socială sau să afecteze în mod 

disproporționat persoanele cu venituri mici; 

58. invită Comisia și statele membre să elimine treptat subvențiile directe și indirecte care 

dăunează mediului, inclusiv, dar nu numai, cele pentru combustibilii fosili; invită 

Comisia să elaboreze modele care pot fi puse în practică de statele membre pentru 

trecerea de la impozitarea veniturilor salariale la impozitarea poluării mediului și să țină 

seama de impactul asupra mediului al bunurilor și serviciilor, conform principiului 

„poluatorul plătește”; invită Comisia să emită recomandări specifice fiecărei țări pentru 

statele membre, care pot contribui la eforturile de promovare a locurilor de muncă 

ecologice și de reducere a amprentei ecologice; invită, în plus, Comisia să integreze în 

semestrul european, în mod proactiv, aspecte ecologice și climatice, pentru a sprijini 

crearea de locuri de muncă verzi; 

59. invită statele membre să introducă subvenții specifice și/sau scutiri fiscale pentru 

întreprinderile noi, precum și pentru microîntreprinderile și IMM-urile care pun la 

dispoziție produse și servicii cu o ridicată valoare adăugată pentru mediu, inclusiv un 

conținut redus de carbon; 

60. invită Comisia și statele membre să arate un grad mai ridicat de coerență și coeziune în 

politicile lor și să își asume angajamente politice mai substanțiale la cel mai înalt nivel 

în domenii conexe precum impozitul pe tranzacțiile financiare și combaterea fraudei 

fiscale și a evaziunii fiscale; 

61. invită Comisia să își reînnoiască angajamentul asumat în cadrul Strategiei Europa 2020 

și să prezinte fără întârziere evaluarea sa la jumătatea perioadei și cel târziu până în 

2015; invită Comisia să confirme din nou obiectivele aferente semestrului European, 

ținând seama de tabloul de bord pentru dezechilibrele macroeconomice și de revizuirea 

Strategiei Europa 2020; invită Comisia să propună obiective sociale și ecologice mai 

ambițioase pentru 2030 și 2050; subliniază că o monitorizare exactă, bazată pe 

metodologie și partajată a locurilor de muncă verzi ar putea să ajute, de asemenea, 



statele membre în evaluarea eficacității politicilor lor privind mediul și forța de muncă, 

precum și să consolideze instrumentele elaborate la nivel european în vederea urmăririi 

progreselor și a monitorizării Orientărilor pentru politicile de ocupare a forței de muncă 

din cadrul Strategiei Europa 2020; 

62. subliniază oportunitățile oferite de pachetul pentru 2030 privind clima și energia în 

materie de creare de locuri de muncă și rolul pe care îl va juca în viitor legislația din 

domeniul mediului în atingerea obiectivelor pe termen lung ale UE în acest domeniu și 

în crearea de locuri de muncă și a unei creșteri economice ecologice; 

63. invită Comisia să considere inovarea drept piatra de temelie a industriei europene și să 

elaboreze strategii active pentru a se asigura că tranzițiile sociale sunt bine gestionate și 

beneficiile sunt răspândite în întreaga Europă; invită Comisia și statele membre să 

sprijine apariția unor noi lanțuri de aprovizionare și rețele industriale în domeniul 

utilizării eficiente a resurselor, al bunurilor și al serviciilor prin intermediul unei politici 

industriale sustenabile și prin stimulente de transformare a pieței; 

64. subliniază necesitatea ca statele membre să își pregătească economiile pentru un viitor 

cu emisii scăzute de dioxid de carbon și cu o eficiență ridicată în ceea ce privește 

utilizarea resurselor și a energiei, ținând cont totodată de posibilul risc de relocare a 

locurilor de muncă și a emisiilor de dioxid de carbon din cauza efectului politicilor din 

domeniul climei; 

65. invită Comisia și statele membre să își intensifice eforturile pe plan internațional în 

vederea creării unei politici mondiale privind mediul, care să poată limita pagubele 

cauzate de delocalizarea producției industriale în afara UE și de relocarea emisiilor de 

dioxid de carbon; 

66. invită Comisia să își prezinte propunerea de reformare a schemei UE de comercializare 

a certificatelor de emisii (ETS) cât mai curând posibil, ținând seama de necesitatea de a 

proteja industriile expuse unui risc semnificativ de „relocare a emisiilor de dioxid de 

carbon”; 

67. invită Comisia să abordeze chestiunea locurilor de muncă ecologice în cadrul punerii în 

practică a uniunii energetice; 

Investiții în crearea de locuri de muncă sustenabile 

68. subliniază faptul că este necesar să se aplice combinația adecvată de intervenții pe 

partea de ofertă și de cerere, care provine din asocierea creării de locuri de muncă cu 

politici active în domeniul pieței forței de muncă corespunzătoare, specifice nevoilor 

diferitelor piețe locale ale forței de muncă; 

69. invită Comisia și statele membre să promoveze, inclusiv în cadrul Fondului european 

pentru investiții strategice, investițiile de calitate menite să genereze beneficii societale 

și economice, precum locuri de muncă de calitate sustenabile, egalitate de gen, educație 

de calitate și inovare în vederea promovării tranziției verzi și a combaterii sărăciei 

energetice; invită Comisia și statele membre să își concentreze investițiile în domenii cu 

un impact pozitiv asupra pieței forței de muncă în vederea creării de locuri de muncă 

sustenabile cu protecție socială deplină și a combaterii șomajului; subliniază că 

proiectele finanțate vor contribui la Strategia UE 2020 într-un mod măsurabil; 

subliniază, în acest context, că crearea de locuri de muncă în sectoarele verzi și-a 



menținut tendința pozitivă pe întreg parcursul recesiunii; 

70. subliniază faptul că investițiile în eficiența energetică pot promova crearea de locuri de 

muncă pe plan local și dezvoltarea economică locală și pot reduce sărăcia energetică, 

precum și că asigurarea eficienței energetice a clădirilor constituie cel mai rentabil mod 

de a oferi soluții pe termen lung pentru sărăcia energetică, care afectează aproximativ 

125 de milioane de persoane în Europa, și este un element important în ceea ce privește 

asigurarea unei utilizări mai eficiente a energiei europene și crearea de locuri de muncă 

verzi; reafirmă faptul că garantarea siguranței clădirilor este, de asemenea, esențială în 

acest sens; invită Comisia să își prezinte, cât mai curând posibil, inițiativa „Finanțare 

inteligentă pentru clădiri inteligente”; 

71. recomandă ca obiectivele în domeniul climei, al energiei din surse regenerabile și al 

eficienței energetice să fie considerate obiective de investiții și principii-cheie pentru 

măsurile politice; 

72. avertizează cu privire la activitățile de sprijin care au impact negativ asupra mediului și 

societății, întrucât acestea subminează coerența politicii necesară în vederea maximizării 

potențialului de ocupare a forței de muncă în ceea ce privește locurile de muncă verzi; 

73. recomandă să fie vizate investiții de calitate în servicii publice cheie, precum 

comunicațiile, energia, transporturile, gestionarea deșeurilor și a apelor, în vederea 

susținerii procedurilor sustenabile de achiziții publice și a integrării competențelor 

verzi; 

74. invită statele membre să utilizeze pe deplin posibilitățile disponibile în temeiul cadrului 

juridic pentru fondurile structurale și de investiții europene și alte surse de finanțare 

europeană pentru a promova proiecte sustenabile care stimulează locurile de muncă 

verzi, precum și să asigure un grad cât mai mare posibil de accesibilitate a finanțării și 

instrumentelor financiare ale UE pentru autoritățile locale, cu norme clare și directe și 

cu praguri minime de finanțare care pot fi atinse; 

75. încurajează Comisia și statele membre să folosească evaluarea postelectorală din 2016 a 

cadrului financiar multianual (CFM) ca pe o oportunitate de a promova tranziția mai 

verde a economiilor noastre; 

76. constată că sprijinul FSE este disponibil pentru a contribui la sprijinirea creșterii verzi a 

economiei și a gradului de ocupare a forței de muncă și încurajează guvernele naționale 

și serviciile naționale relevante să ia în considerare utilizarea în mod mai activ a acestei 

finanțări în vederea promovării creării de locuri de muncă verzi sustenabile și justificate 

din punct de vedere economic; 

77. constată că unele state membre au înregistrat progrese considerabile în ecologizarea 

economiilor și încurajează Uniunea și statele membre să stimuleze schimbul de idei, 

cunoștințe, experiență și bune practici în acest domeniu, astfel încât să asigure o 

tranziție lină; 

78. îndeamnă statele membre și sectorul privat să folosească instrumente precum 

proiectarea ecologică, eticheta ecologică, EMAS și achizițiile publice verzi (GPP), 

deoarece acestea pot să sprijine economia verde și pot, astfel, să contribuie la crearea de 

locuri de muncă verzi; invită Comisia să pună la dispoziție instrumente de orientare 

pentru crearea unor condiții de piață favorabile în vederea adoptării totale a acestor 



instrumente voluntare; 

79. invită statele membre să se concentreze cu mai multă atenție asupra implementării 

sistemelor de management de mediu și de audit ecologic pe baza standardului european 

(ISO 14000); 

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) 

80. sprijină obiectivele Planului de acțiune verde pentru IMM-uri și acțiunile orientate către 

IMM-uri, inclusiv înființarea unui Centru european de excelență pentru utilizarea 

eficientă a resurselor, care să ofere consiliere și asistență IMM-urilor care doresc să își 

îmbunătățească performanța în materie de utilizare eficientă a resurselor, să susțină 

spiritul antreprenorial verde, să exploateze oportunitățile unor lanțuri de valori mai verzi 

și să faciliteze accesul pe piață al IMM-urilor și microîntreprinderilor verzi; consideră 

că activitățile de sensibilizare și asistența tehnică sunt esențiale pentru ca IMM-urile să 

participe în mod activ la economia circulară; 

81. amintește faptul că IMM-urile au un potențial enorm de creare de locuri de muncă, în 

special pentru tineri, și de promovare a unui sistem dual de formare profesională și 

sisteme de ucenicie; 

82. recunoaște faptul că Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) ar putea ajuta 

microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii să se implice în activități cu grad 

ridicat de inovare ecologică și socială; 

83. constată că datele Eurobarometrului privind locurile de muncă verzi din cadrul IMM-

urilor arată că economiile de energie și reducerea deșeurilor și a utilizării materiilor 

prime au devenit avantajoase din punct de vedere economic; 

84. invită Comisia să stimuleze noile modele de afaceri, precum întreprinderile cooperative, 

pentru a spori eficiența producției și a proceselor de distribuție, adoptând soluții 

inovatoare în vederea economiei de resurse și oferind produse și servicii mai 

sustenabile; 

85. subliniază că IMM-urile nu pot genera creștere economică și locuri de muncă decât dacă 

le sunt puse la dispoziție oportunități stimulatoare favorabile și prin intermediul 

economiei verzi; 

86. solicită Comisiei să se asigure că stimulentele verzi pentru IMM-uri au un impact 

semnificativ acolo unde sunt necesare în cea mai mare măsură; 

87. constată că IMM-urile și microîntreprinderile reprezintă vectori esențiali ai creării de 

locuri de muncă în Europa; subliniază că IMM-urile și microîntreprinderile se confruntă 

cu dificultăți deosebite în exploatarea oportunităților de locuri de muncă ale tranziției 

verzi, îndeosebi în ceea ce privește accesul la finanțare, formarea și eliminarea lacunelor 

în materie de competențe; invită Comisia și statele membre să adopte acțiuni ambițioase 

pentru a furniza sprijin pentru facilitarea creării de locuri de muncă verzi în cadrul 

IMM-urilor și al microîntreprinderilor, inclusiv în ceea ce privește informațiile 

specifice, acțiunile de sensibilizare, asistența tehnică și accesul la finanțare și la măsuri 

de formare; 

88. subliniază faptul că un lanț valoric mai verde, care implică re-prelucrarea, repararea, 

întreținerea, reciclarea și proiectarea ecologică, poate oferi oportunități considerabile de 



afaceri pentru multe IMM-uri; 

o 

o     o 

89. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 


