2. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
A zöld cselekvési terv a kkv-k számára és a „Zöld
foglalkoztatás” kezdeményezés
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6. pont
A szöveg a következőképpen módosítandó:
Véleménytervezet
hangsúlyozza, hogy az állami szektornak, illetve
a helyi és regionális önkormányzatoknak döntő
szerepük van a zöld gazdaságra való áttérés
elősegítésében;

Módosítás
hangsúlyozza, hogy az állami szektornak, illetve
a helyi és regionális önkormányzatoknak döntő
szerepük van a zöld gazdaságra való áttérés
elősegítésében ; , különös tekintettel a
közigazgatási terhek csökkentése, illetve az eközigazgatás lehetőségeinek biztosítását célzó
kezdeményezések által.

Indokolás
Az önkormányzatok a vállalatokat az új, környezetkímélő technológiák beszerzésére, új szemléletű
gazdasági tevékenység végzésére kell ösztönözniük a rendelkezésre álló eszközeik, például
adókedvezmények, gyors elektronikus ügyintézési folyamatok révén.
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37. pont
A szöveg a következőképpen módosítandó:
Véleménytervezet
hangsúlyozza, hogy az eddiginél szélesebb
látókörű szemléletre és a hosszú távú hatások
figyelembevételére lenne szükség ahhoz, hogy a
környezettel kapcsolatos ismereteket össze
lehessen kapcsolni az alapos üzleti szaktudással.
A környezet- és vállalkozásbarát szemlélet
kialakítását már az alsóbb fokú oktatás során el
kell kezdeni, mivel az új szakmákhoz
természettudományos, technikai és matematikai
szaktudás is szükséges;

Módosítás
hangsúlyozza, hogy az eddiginél szélesebb
látókörű szemléletre és a hosszú távú hatások
figyelembevételére lenne szükség ahhoz, hogy a
környezettel kapcsolatos ismereteket össze
lehessen kapcsolni az alapos üzleti szaktudással.
A környezet- és vállalkozásbarát szemlélet
kialakítását már az alsóbb fokú oktatás során el
kell kezdeni, mivel az új szakmákhoz
természettudományos, technikai és matematikai
szaktudás is szükséges ; illetve ennek a
felnőttképzési tantervekben is kiemelt helyet kell
biztosítani.

Indokolás
Az oktatási intézményekből kikerült személyek szemléletváltására is szükség van hosszú távú
eredmények eléréshez, amelyre a továbbképzések, felnőttképzések jelentenek egy megfelelő keretet.
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