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Европейският парламент, 

— като взе предвид съобщението на Комисията „Инициатива за зелена заетост: 

оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни 

места“ (COM(2014)0446), 

— като взе предвид съобщението на Комисията „Зелен план за действие за МСП“ 

(COM(2014)0440), 

— като взе предвид съобщението на Комисията „Към кръгова икономика: Програма 

за Европа с нулеви отпадъци“ (COM(2014)0398), 

— като взе предвид работния документ на службите на Комисията „Използване на 

потенциала за създаване на заетост на екологосъобразния растеж“ 

(SWD(2012)0092), 

— като взе предвид заключенията на Съвета от 6 декември 2010 г. относно 

„Политики за заетост за конкурентна и екологосъобразна икономика с ниски 

въглеродни емисии и с ефективно използване на ресурсите“, 

— като взе предвид Решение 2010/707/ЕС на Съвета от 21 октомври 2010 г. относно 

насоки за политиките за заетост на държавите членки,  

— като взе предвид становището на Комитета на регионите „Зелен план за действие 

за МСП и Инициатива за зелена заетост“, 

— като взе предвид проучването на ОИСР/Европейски център за развитие на 

професионалното обучение от 2014 г. относно „По-екологосъобразни умения и 

работни места — проучвания на ОИСР за зелен растеж“,  

— като взе предвид прегледа на Европейската обсерватория по заетостта от април 

2013 г. относно „Насърчаване на създаването на зелени работни места по време на 

кризата: сборник с най-добри практики в Европа“, 



 

 

— като взе предвид доклада на Международната организация на труда 

(МОТ)/Европейския център за развитие на професионалното обучение от 2011 г. 

относно „Умения за зелени работни места: цялостен поглед — обобщен доклад 

въз основа на проучвания в 21 държави“, 

— като взе предвид доклада на Европейския център за развитие на професионалното 

обучение от 2010 г. относно „Умения за зелени работни места — европейски 

обобщен доклад“, 

— като взе предвид докладите на Еврофонд „Индустриални отношения и устойчиво 

развитие: роля на социалните партньори в прехода към екологосъобразна 

икономика“ (2011 г.), „Екологизиране на европейската икономика: реакция и 

инициативи на държавите членки и на социалните партньори“ (2009 г.) и 

„Екологизиране на отраслите в ЕС: предвиждане и управление на въздействието 

върху количеството и качеството на работните места“ (2013 г.), 

— като взе предвид работния документ на ОИСР и Въглеродния фонд за Европа 

(ВФЕ), програма „Местна заетост и икономическо развитие“ (LEED), от 8 

февруари 2010 г. относно „Зелени работни места и умения: последствията за 

местния пазар на труда от борбата срещу изменението на климата“, 

— като взе предвид определението на МОТ и на Програмата на ООН за околната 

среда (ЮНЕП) за зелено работно място като всяка достойна работа, която 

допринася за запазване или възстановяване на качеството на околната среда, 

независимо дали става дума за работно място в селското стопанство, 

промишлеността, сектора на услугите или администрацията; 

— като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2013 г. относно „Екоиновации 

― разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в 

областта на околната среда1“, 

— като взе предвид своята резолюция от 15 март 2012 г. относно пътната карта за 

постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 

интензивност2, 

— като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно развиване на 

потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика3, 

— като взе предвид член 52 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 

становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните и на комисията по правата на жените и равенството между половете 

(А8-0204/2015), 

A. като има предвид, че глобалните тенденции, като например неефективното 

използване на ресурсите, непоносимият натиск върху околната среда и 

изменението на климата са на път да преминат граници, отвъд които не могат да 

                                                 
1  Приети текстове, P7_TA(2013)0584. 
2  ОВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 75. 
3  OВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 6. 



 

 

се предотвратят необратимите последици за нашите общества и естествената 

околна среда, а нарастващите социални неравенства и социално изключване 

представляват предизвикателство за обществата; 

Б. като има предвид, че в доклада на Европейската агенция за околната среда от 

2015 г. се посочва, че настоящите мерки не са достатъчни за постигане на целите 

за опазване на биологичното разнообразие, за намаляване на използването на 

изкопаеми горива, за борба срещу изменението на климата и за предотвратяване 

на въздействието на това изменение върху здравето на хората и околната среда; 

В. като има предвид, че съществува опасност поради липсата на последователна 

политическа реакция за преодоляване на тези общи предизвикателства да не бъде 

използвана една значителна част от устойчивия потенциал за създаване на заетост 

на един зелен и социално приобщаващ преход; 

Г. като има предвид, че в отговор на тези заплахи се наблюдава развитие на нови 

сектори, промени в рамките на много други и упадък на някои сектори, като 

например тези, които силно замърсяват околната среда; като има предвид, че 

съществува необходимост от съсредоточаване върху иновациите и върху 

начините за намаляване на замърсяването; като има предвид, че по отношение на 

някои сектори в упадък следва да се обърне специално внимание на работната 

сила от гледна точка на преквалификацията и алтернативната заетост; като има 

предвид, че инвестициите в областите, определени като приоритетни в рамките на 

програмата за зелени работни места на Комисията, включително рециклирането, 

биологичното разнообразие, енергийната ефективност, качеството на въздуха и 

всички технологии за енергия от възобновяеми източници, като например 

възобновяемата енергия от инсталации в морето, имат потенциал да стимулират 

значително създаването на работни места, включително в слабо населените 

райони; 

Д. като има предвид, че според Европейската агенция за околната среда секторът на 

зелените стоки и услуги е нараснал с повече от 50% между 2000 и 2011 г., като е 

създал над 1,3 милиона работни места, и че според изчисленията на Комисията 

икономиката, основана на енергията от възобновяеми източници, ще създаде 20 

милиона нови работни места в Европа до 2020 г.; като има предвид, че една 

амбициозна и последователна политика на ЕС и инвестициите в енергията от 

възобновяеми източници, управлението на горите, устойчивото селско стопанство 

и опазването на почвите (за предотвратяване и противодействие на 

хидрологичната нестабилност) имат потенциал да дадат значителен тласък за 

създаването на работни места; 

Е. като има предвид, че целта за устойчиво развитие е залегнала в Договора от 

Лисабон, а изпълнението ѝ означава, че въпросите, свързани с околната среда, се 

разглеждат на същото равнище като икономическите и социалните въпроси; 

Ж. като има предвид, че стратегията „ЕС 2020“ за насърчаване на интелигентни, 

устойчиви и приобщаващи икономики признава централната роля на прехода към 

зелени и социално справедливи икономики; 

З. като има предвид, че липсата на гъвкавост на пазара на труда възпрепятства 

създаването на работни места, като в същото време един конкурентоспособен 



 

 

пазар на труда на ЕС може да допринесе за постигането на целите на стратегията 

„Европа 2020“ по отношение на заетостта; 

И. като има предвид, че на конференцията на страните по Рамковата конвенция на 

Обединените нации по изменение на климата, проведена в Канкун през 2010 г., 

ЕС и неговите държави членки се ангажираха да гарантират „справедлив преход 

на работната сила, който създава достоен труд и качествени работни места“; като 

има предвид, че един справедлив преход за всички към екологично устойчива 

икономика трябва да бъде управляван добре, за да допринася за постигането на 

целта за устойчива и дълготрайна заетост за всички – включително, но не само, по 

отношение на висококвалифицираните работни места, социално приобщаване и 

изкореняване на бедността; 

Й. като има предвид, че петте стълба на „справедливия преход“ включват: 

консултации/способност на Съюза да говори с единен глас; инвестиции в зелени и 

достойни работни места; зелени умения; спазване на трудовите права и на правата 

на човека; както и социална закрила за работниците и общностите, които са от 

първостепенна важност в прехода от високовъглеродна към нисковъглеродна 

икономика; 

К. като има предвид, че активното участие на работниците в прехода е от 

съществено значение за засилване на съзнателното отношение към околната 

среда, за разбиране на необходимостта от ефективно използване на ресурсите и за 

намаляване на въздействието ни върху околната среда; 

Л. като има предвид, че оползотворяването на потенциала за повече зелени работни 

места е възпрепятствано от недостиг и несъответствие на уменията, което се 

дължи на редица фактори, в това число различия в учебните програми по 

отношение на устойчивостта, установени недостатъци в определени сектори, 

липса на студенти с необходимите умения в областта на науката, технологиите, 

инженерството и математиката, както и в областта на информационните 

технологии, и наличие в някои сектори по-скоро на концентрация по полов 

признак, отколкото на равенство между половете; 

М. като има предвид, че са налице доказателства, че инвестирането в енергийна 

ефективност и ефективно използване на ресурсите и развитието на веригата за 

доставки посредством ясна промишлена стратегия, както и изместването на 

данъчното облагане от труда към други източници, имат потенциал да окажат 

положително въздействие върху създаването на работни места; 

Н. като има предвид, че Европа се конкурира на глобално равнище и че 

икономически поносимите енергийни разходи, доизграждането на вътрешния 

пазар на ЕС и по-добрият инвестиционен климат за постигане на устойчив растеж 

и създаване на работни места играят решаваща роля; 

О. като има предвид, че някои сектори, като например санирането на сгради с цел 

постигане на енергийна ефективност, са специфични за съответното място и не 

могат да бъдат изнасяни или премествани; 

П. като има предвид, че несигурността и липсата на съгласуваност в насоката на 

политиката и отсъствието на ясни цели възпрепятстват инвестициите, развитието 



 

 

на умения и научноизследователската и развойна дейност и по този начин пречат 

на развитието на възможности за заетост; 

Р. като има предвид, че една по-висока степен на информираност на обществото 

относно значението на необходимостта от зелена икономика ще увеличи 

възможностите за заетост; 

С. като има предвид, че ясните и точно определени средносрочни и дългосрочни 

цели, включително целите на ЕС по отношение на енергийната ефективност и 

замърсяването, могат да бъдат важни двигатели на промяната, както и че 

разпоредбите на ЕС също играят важна роля в това отношение; като има предвид, 

че целенасочените инвестиции, включително в разработването на вериги за 

доставки в рамките на ЕС, водещи до създаването на работни места, следва да 

произтичат от ясна политическа рамка и да бъдат съобразени с нея; 

Т. като има предвид, че публичният сектор и местните и регионалните органи могат 

да изпълняват централна роля за улесняване на прехода към зелена икономика и 

за създаване на приобщаващи пазари на труда; 

У. като има предвид, че инструменти като екомаркировката, схемата за управление 

на околната среда и одитиране (СУОСО), зелените обществени поръчки и други 

подобни схеми спомагат за създаването на зелени работни места; 

Ф. като има предвид, че микропредприятията и малките и средните предприятия са 

сред най-важните източници на заетост в ЕС, осигуряват доста над 80% от всички 

работни места и изиграха водеща роля в много зелени отрасли, но могат да 

срещнат особени затруднения при предвиждането на необходимите умения и при 

оползотворяването на потенциала за създаване на работни места; 

Х. като има предвид, че Интегрираните насоки са ключов аспект от координацията 

на икономическите политики и политиките по заетостта на държавите членки и 

представляват основа за специфичните за всяка държава препоръки, както и че 

тези насоки следва да подкрепят целите на стратегията „Европа 2020“, по-

специално целта по отношение на заетостта, наред с другото чрез насърчаване на 

създаването на качествени работни места, включително чрез зелена заетост;  

Ц. като има предвид, че създаването на подходящи зелени работни места трябва да 

облагодетелства в еднаква степен жените и че „стъкленият таван“ трябва да бъде 

преодолян; 

Ч. като има предвид, че жените са непропорционално засегнати от кризата и 

политиките на строги икономии и че зелените работни места се оказаха по-

устойчиви на кризи от други; 

Ш. като има предвид, че секторите с ниски въглеродни емисии обикновено имат по-

висока производителност на труда, а заплатите в тях са намалели в по-малка 

степен, отколкото в секторите, които заемат първите 15 места по въглеродни 

емисии; 

Щ. като има предвид, че данните на Евробарометър за зелените работни места в МСП 

показват, че икономията на енергия, намаляването на отпадъците и намаляването 



 

 

на използването на суровини са мерки, които са се превърнали в икономически 

изгодни; 

Към зелена икономика — възможности за пазара на труда 

1. Подчертава, че един преход към устойчиви общества и икономики, включващ 

устойчиви модели на потребление и производство, може да генерира потенциал 

както за създаване на нови качествени работни места, така и за преобразуване на 

съществуващите работни места в зелени работни места в почти всички сектори и 

по цялата верига за създаване на стойност: като се започне с научните 

изследвания и се стигне до производството, разпространението и обслужването, в 

новите зелени високотехнологични сектори, като например енергията от 

възобновяеми източници, както и в традиционните сектори като преработващата 

промишленост и строителството, в селското стопанство и рибарството или в 

сектори на услугите като туризма, общественото хранене, транспорта и 

образованието; в същото време подчертава, че в допълнение към създаването на 

голям брой работни места, инвестициите в енергия от възобновяеми източници и 

енергийна ефективност допринасят за запазване на конкурентоспособността на 

европейската икономика и промишленост и за намаляване на енергийната 

зависимост на Европа; 

2. Подчертава, че две трети от природните ресурси — сред които плодородната 

почва, чистата вода и чистият въздух — намаляват, а глобалното затопляне и 

загубата на биологично разнообразие са на път да преминат границите, отвъд 

които не могат да се предотвратят необратимите последици за нашите общества и 

за естествената околна среда; 

3. Подчертава, че непрекъснатият икономически растеж е възможен само ако се 

отчитат ограниченията на околната среда; подчертава в този контекст факта, че 

зелената и кръгова икономика може да осигури решения за околната среда, както 

и за икономиката и обществото като цяло; 

4. Подчертава факта, че цялостното прилагане на законодателството в областта на 

околната среда, както и подобряването на интегрирането на проблемите на 

околната среда и подобрената съгласуваност на политиките в различните 

секторни политики в ЕС, са от съществено значение за пълното разгръщане на 

потенциала, свързан със зелената икономика, и следователно са от съществено 

значение за създаването на зелени работни места; 

5. Отбелязва, че в своя доклад от 2015 г. Европейската агенция за околната среда 

посочва, че настоящите мерки не са достатъчни за постигане на целите за 

опазване на биологичното разнообразие, за намаляване на използването на 

изкопаеми горива и за борба срещу изменението на климата, както и за 

предотвратяване на въздействието на изменението на климата върху здравето на 

хората и качеството на околната среда; 

6. Отбелязва, че преходът съдържа значителен потенциал за създаване на работни 

места на местно равнище, които не могат да бъдат преместени, и в сфери, които 

не могат да бъдат изнесени, както и в засегнати от кризата сектори, например 

сектора на строителството; отбелязва, че има сериозни доказателства, че зеленият 

преход в крайна сметка ще окаже положително въздействие върху заетостта, като 



 

 

се има предвид фактът, че устойчиви икономически дейности като икономията на 

енергия или биологичното земеделие са много по-трудоемки, отколкото 

заместваните от тях дейности, и биха имали потенциал да дадат възможност на 

регионите да станат по-независими; 

7. Счита, че следва да бъде прието съгласувано определение на „зелени работни 

места“ въз основа на определението на МОТ и на Международната конференция 

на статистиците; 

Справедлив преход и създаване на качествени и устойчиви работни места 

8. Приветства изявлението на Комисията, че преструктурирането следва да се 

извършва по социално отговорен начин, като същевременно се признава 

необходимостта предприятията да извършват иновации и да се преструктурират; 

9. Счита, че с цел да се увеличи във възможно най-голяма степен нетният потенциал 

за работни места на зелената икономика е от решаващо значение да дадем на 

нашата налична работна сила подходящи възможности за придобиване на новите 

умения, необходими за кръговата икономика; 

10. Призовава държавите членки да насърчават политики за опазване и 

модернизиране на обществените сгради с цел повишаване на енергийната 

ефективност и намаляване на потреблението; 

11. Призовава държавите членки и Комисията, когато е целесъобразно, да се 

ангажират с „пътна карта за справедлив преход“ за постигането на амбициозни 

екологични цели чрез насърчаване на следните аспекти: адекватна социална 

закрила и адекватно заплащане, дългосрочни работни места и здравословни и 

безопасни условия на труд, ръководени от правителствата инвестиции в 

образованието, програми за обучение и умения, спазване на правата на човека и 

на трудовите права, както и укрепването на правото на информиране, 

консултиране и участие на работниците по въпросите, свързани с устойчивото 

развитие, а така също и ефективно представителство на работната сила; призовава 

държавите членки да се стремят към постигането на посочените цели; 

12. Припомня, че в преразгледаната стратегия на ЕС за здравословни и безопасни 

условия на труд следва да се отчита конкретното развитие в новите сектори, 

когато е целесъобразно; 

13. Подчертава, че, за да се предвидят промените в заетостта, се изисква проактивно 

управление на промяната и подобрено събиране на висококачествени данни 

относно днешните и бъдещите потребности на пазара на труда с участието на 

европейските висши учебни заведения, както и че дългосрочното планиране е от 

съществено значение за гарантирането на ефективен преход и на по-висока 

заетост; подчертава важната роля на местните и регионалните органи за прехода 

към по-зелена икономика в образованието, инфраструктурата, подкрепата за 

местните предприятия и създаването на стабилна заетост с трудови 

възнаграждения, уредени чрез колективни споразумения или други разрешени 

средства в съответствие с националното законодателство;  като има предвид, че 

социалният диалог е основен елемент от управлението на промяната; призовава 

Комисията, държавите членки, регионалните и местните органи на управление и 



 

 

социалните партньори да поемат своята отговорност и да се справят колективно с 

това предизвикателство, като отчитат принципа на субсидиарност; 

14. Отбелязва, че през последните години ролята на социалните партньори при 

прехода към зелени работни места постепенно се увеличава, но припомня, че 

предстои още работа за изграждането на траен и устойчив социален диалог, който 

може да спомогне за преодоляване на предизвикателствата вследствие на 

преминаването към конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 

интензивност и ефективно използване на ресурсите; 

15. Подчертава значението на националните правителства за насърчаване на 

секторния социален диалог, по-специално в нововъзникващите зелени сектори, 

както и за осигуряване на приобщаването на МСП; 

16. Отбелязва, че някои региони са изправени пред повече предизвикателства в 

сравнение с други поради географската концентрация на замърсяващи 

промишлени сектори с интензивно използване на енергия и ресурси или поради 

по-високи равнища на бедност или безработица; призовава държавите членки и 

местните и регионалните органи на управление с подкрепата на Европейския 

съюз да си сътрудничат със социалните партньори и колективно да въведат пътни 

карти за справедлив преход, съдържащи механизми за солидарност, за един 

социално справедлив, зелен преход на местните и регионалните икономики, като 

подпомагат общностите и работниците, засегнати от промяната, и по този начин 

намалят несигурността, породена от изместване на работните места, и гарантират, 

че търсенето на нови работни умения е удовлетворено; 

17. Подчертава факта, че местните органи могат да изпълняват ключова роля за 

насърчаване на растежа на работните места в зелената икономика, както и за 

повече достойни и приобщаващи работни места, чрез: 

— зелени инвестиции, 

— оползотворяване на потенциала на обществените поръчки, включително 

използването на социалните и екологичните клаузи в договорите за 

обществени поръчки, 

— създаване на партньорства, включително с образователните институции, с 

цел постигане на по-добро съответствие между работните места и уменията 

на местните пазари на труда, 

— подпомагане както на зелените МСП, така и на екологизирането на МСП, 

— създаване на програми за приобщаваща зелена заетост, които гарантират, че 

уязвимите групи също ще извлекат полза от „зеления“ растеж; 

18. Посочва данните, които подчертават значението на взаимодействието между 

управлението и работната сила, за да се гарантира значимото им участие за 

постигането на тези промени чрез социално партньорство; препоръчва 

включването на „зелени представители“ на профсъюзите, които да си сътрудничат 

с работодателите за по-усилено екологизиране на икономиката и за повишаване 

на устойчивостта на работните им места; призовава държавите членки да осигурят 



 

 

целева подкрепа за съвместни инициативи на работниците и на работодателите за 

екологизиране на промишлените сектори;  

19. Счита, че следва да бъдат разработени пилотни проекти в подкрепа на някои от 

тези цели; 

20. Приветства ангажимента на Комисията да използва целевите схеми за мобилност 

в рамките на програмата за заетост и социални иновации (EaSI) за насърчаване на 

трудовата мобилност на лицата, търсещи работа; 

Умения за зелена заетост  

21. Приветства предложените от Комисията инструменти за развитие на уменията и 

прогнозиране на потребностите от умения; подчертава факта, че чрез развитието 

на умения следва да се насърчи развитието на умения в областта на науката, 

технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), които намират широко 

приложение в икономиката; подчертава обаче, че са необходими по-амбициозни 

действия и инвестиции; счита, че с оглед на предвиждането на бъдещите 

потребности от умения всички заинтересовани страни на пазара на труда трябва 

да бъдат активно ангажирани на всички равнища; 

22. Призовава държавите членки да работят с Комисията, за да създадат база данни 

със списък на курсовете за обучение и обявите за работа, свързани със зелената 

заетост, с цел подобряване на качеството на наличните информация, консултации 

и насоки за професионално развитие, както и на уменията, необходими за 

използване на възможностите за заетост, предоставени от прехода към зелена 

икономика; 

23. Призовава Комисията да гарантира събирането на данни във всички зелени 

отрасли, включително онези, които понастоящем са пренебрегнати, като 

обществения транспорт и сектора на търговията на дребно; призовава Комисията, 

като предоставя подкрепа на националните статистически служби и обществени 

ведомства по труда (ОВТ) и засилва използването на количествени инструменти 

за моделиране, да включи измерението на равенството между половете в 

събирането на данни за всички сектори на зелена заетост; 

24. Призовава Комисията да включи измерението на равенството между половете в 

развитието на нови методи за събиране, категоризирането и анализа на данни, 

като например работата, извършвана с иконометричния инструмент FIDELIO, или 

със заинтересовани участници, като например Международната конференция на 

статистиците по труда; 

25. Подчертава необходимостта от поставяне на по-силен акцент върху 

преодоляването на недостига на умения чрез насърчаване на развитието на 

умения; 

26. Призовава Комисията да спомогне за насърчаване на развитието на умения чрез 

актуализиране на квалификациите и съответни учебни планове в сферата на 

образованието и обучението на равнище ЕС; 



 

 

27. Призовава Комисията да придава особено значение на системи за класификация 

като ESCO, които могат да бъдат използвани за установяване на пропуски в 

уменията; 

28. Подчертава значението на по-добрите взаимодействия между системите за 

образование и новопоявяващите се зелени работни места чрез по-добра 

координация между учебните заведения и сдруженията на работодателите и други 

съответни организации; 

29. призовава държавите членки, регионалните органи на управление и местните 

органи съвместно със социалните партньори и доставчиците на услуги в областта 

на обучението да приемат и прилагат стратегии за развитие и предвиждане на 

уменията с цел подобряване на общите, секторните и специфичните за дадена 

професия умения; освен това подчертава значението на партньорствата и 

доверието между учебните заведения, предприятията, социалните партньори и 

органите на управлението; 

30. Отбелязва, че тези стратегии следва да включват задълбочена оценка на вида и на 

равнището на зелените работни места, които ще се създават, и на изискваните 

умения и знания, която води до предвиждането и установяването на недостига на 

умения и целеви програми за професионално обучение и учене през целия живот, 

поставящи акцент върху съответствието между уменията и работните места с цел 

повишаване на заетостта; подчертава, че е необходимо в стратегиите да се 

включат активно както изгубилите работата си, така и нискоквалифицираните 

работници, изложени на риск от изключване от пазара на труда, като се гарантира, 

че обучението за придобиване на умения е целево, достъпно и безплатно за тези 

работници;  

31. Отбелязва, че според Европейския център за развитие на професионалното 

обучение (CEDEFOP) адаптирането на програмите за обучение и включването на 

осведоменост по въпросите на околната среда с разбиране на устойчивото 

развитие и ефективността на предприятията е по-добър вариант от предлагането 

на нови програми за обучение; 

32. Насърчава държавите членки и регионалните и местните органи да включат 

устойчивото развитие, както и компетентността и уменията в областта на 

околната среда, в системите за обучение и образование, по-специално като се 

укрепват системите за професионално образование и обучение (ПОО) и се 

стимулират изследователските центрове в разработването на технологии, проекти 

и патенти за зелени продукти в сътрудничество с нови зелени дружества; 

насърчава обмена на идеи между изследователските центрове и мрежите от 

дружества и специалисти; припомня значението на уменията в областта на 

науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и необходимостта 

да се гарантира, че повече жени изучават специалности от областта на НТИМ; 

33. Призовава за амбициозна стратегия за създаване на устойчиви работни места, в 

това число чрез решаване на проблема с несъответствието на уменията, като се 

постави специален акцент върху това да се осигурят необходимите за зелената 

икономика умения;  



 

 

34. Настоятелно призовава държавите членки да се възползват от развитието на този 

сектор, да създават висококвалифицирани стажове, за да осигуряват 

специализирани знания и обучение на младите хора и да помагат за справянето с 

високите равнища на младежка безработица; 

35. Призовава Комисията и държавите членки при осъществяването на прехода към 

зелена икономика икономика да вземат предвид потребностите на жените и на 

момичетата от по-добри възможности за учене през целия живот, особено в 

областите, които имат потенциала да осигурят значителен брой нови зелени 

работни места, като например науката, научните изследвания, инженерството, 

цифровите и новите технологии, с цел да се засилят позициите на жените в 

обществото, да се премахнат стереотипите относно половете и да се осигурят 

работни места, които изцяло отговарят на съответните потребности и умения на 

жените; 

36. Приканва Комисията, държавите членки и регионалните и местните органи 

системно да включват перспективата за равенство между половете при 

определянето, изпълнението и мониторинга на политиките за създаване на зелени 

работни места на всички равнища с оглед да се осигури гарантирането на равни 

възможности, като се вземат под внимание предизвикателствата, свързани със 

създаването на зелени работни места в селските райони; насърчава държавите 

членки и регионалните и местните органи да положат допълнителни усилия, за да 

се даде възможност на жените да участват пълноценно в процесите на 

формулиране на политики, вземане на решения и в прилагането на стратегия за 

зелена заетост, която да включва зелени умения; 

37. Отправя искане към Комисията да започне обществен дебат и да популяризира 

концепцията за „образование за устойчивото развитие“ със специален акцент 

върху образованието на момичетата и жените; призовава държавите членки и 

Комисията да поощряват политики за насърчаване на по-широкото участие на 

жените в образованието по специалности от областта на НТИМ и по 

предприемачество и да свързват програмите за зелени работни места с 

овластяването на жените чрез образование; ; призовава за мерки за насърчаване на 

участието на жените по отношение на ПОО и на възможностите за учене през 

целия живот в зелените сектори; 

38. Призовава Комисията да приеме стратегия на ЕС за равенство между половете за 

периода 2015—2020 г., в която се вземат под внимание целите на стратегията 

„Европа 2020“ за равнищата на заетост за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж; 

39. Изтъква необходимостта от целенасочени действия от страна на публичните 

органи и служби, в които да участват всички заинтересовани страни на пазара на 

труда, включително организации на работодателите и на служителите, за 

преодоляване на недостига на умения; призовава държавите членки и 

регионалните и местните органи да разполагат с действащи механизми за 

обучение на персонал в органите и службите по заетостта, за да интегрират 

уменията за зелена заетост в рамките на политиките за пазара на труда, и да 

разработят средствата за оценка на въздействието на това обучение; подчертава 

колко е важно европейските образователни институции да приведат своите 



 

 

програми в съответствие с потребностите на зелената икономика и на пазара на 

труда като цяло; 

40. Призовава държавите членки да създадат регулаторна среда, която насърчава 

иновациите в зелената икономика; 

Съгласуваност на политиките за пълноценно развитие на потенциала на 

устойчивите икономики за създаване на работни места 

41. Призовава Комисията и държавите членки да приемат амбициозна, дългосрочна и 

интегрирана регулаторна, фискална и финансова рамка за устойчиви инвестиции 

и за насърчаване на иновациите, като по този начин се отключи изцяло 

потенциалът на тези промени за създаване на работни места; подчертава, че 

политиките следва да се разработват в рамките на дългосрочни перспективи, 

което включва цели, както и показатели за измерване на напредъка при 

постигането им; 

42. Подчертава, че координацията в рамките на Комисията и между всички съответни 

министерства на национално равнище е важна за създаването на изчерпателна и 

обхващаща цялата администрация рамка за промяна, която е в състояние да 

отдели необходимото внимание на преразпределителните ефекти при прехода; 

43. Отбелязва, че успехът или неуспехът на инициативата за зелена заетост зависи от 

степента на амбициозност на обвързващите цели на Комисията по отношение на 

енергията от възобновяеми източници и на енергийната ефективност, както и от 

инвестициите в технологии за енергия от възобновяеми източници и в програми 

за енергийна ефективност, с които се ангажират държавите членки; 

44. Подчертава, че Комисията и държавите членки носят отговорност за 

провеждането на последователни политики за насърчаване на производството на 

енергия от възобновяеми източници и на повишаването на енергийната 

ефективност, за да се насърчи развитието на местно и на регионално равнище и 

създаването на качествени работни места на местно равнище; подчертава, че 

инвестициите в енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност 

могат да се превърнат в един от основните източници за създаване на работни 

места в Европа през следващите години; 

45. Посочва, че териториалната енергийна независимост продължава да бъде една от 

дългосрочните цели на икономическата и енергийната политика на ЕС; отново 

заявява освен това, че териториалното измерение на инвестициите трябва 

неизменно да бъде вземано под внимание, като се има предвид фактът, че то 

спомага за постигане на целите на политиката на ЕС за териториално сближаване 

за изграждане на връзки между градовете и селските райони; 

46. Приветства включването от страна на Комисията на достойните работни места в 

мандата на ЕС за преговорите в рамките на COP 21 в Париж, като се основава на 

споразумението от Канкун от 2010 г. и последващите инициативи; призовава 

Комисията да гарантира, че програмата за „справедлив преход“ продължава да 

бъде част от нейната позиция за преговорите; 



 

 

47. Призовава ЕС и държавите членки да определят задължителни цели за икономия 

на енергия и за енергийна ефективност и да подкрепят белите сертификати като 

инструмент за улесняване на постигането на целите на ЕС за икономия на 

енергия; призовава държавите членки да въведат изцяло и да прилагат 

Директивата за енергийната ефективност и да продължават да се ангажират с 

постигането, като програма минимум, на целите за енергийна ефективност за 

2030 г.; 

48. Подкрепя ангажимента на ЕС за осъществяване на справедлив световен преход 

към приобщаваща зелена икономика в сътрудничество с останалите 

международни партньори; 

49. Призовава държавите членки изцяло да спазват и да прилагат новите разпоредби 

на преработеното законодателство на ЕС в областта на възлагането на обществени 

поръчки и да разгледат възможността да се проучи въпросът дали въвеждането на 

екологични и социални критерии в политиките в областта на обществените 

поръчки би могло да стимулира създаването на работни места в по-зелената 

икономика; подчертава, че все още съществуващата правна несигурност, свързана 

с използването на социални и екологични клаузи при възлагането на обществени 

поръчки, би могла да бъде отстранена; 

50. Призовава Комисията да спомогне за съживяването на отрасъла на ремонтните 

дейности, което ще доведе до създаването на нови работни места, които по своята 

същност са екологосъобразни; 

51. Призовава държавите членки да подпомагат приноса на обществените услуги за 

справедлив преход към устойчива икономика, по-специално като проактивно 

гарантират, че услугите като комуникации, енергия, транспорт, управление на 

отпадъците и на водите се предоставят по устойчив начин; 

52. Изразява силно разочарование от оттеглянето на законодателния пакет относно 

кръговата икономика, чиито разпоредби се очакваше да доведат до създаването на 

до 180 000 работни места само в сектора на управлението на отпадъци в ЕС; 

поради това призовава Комисията, като зачита отговорностите на държавите 

членки, да изпълни ангажимента си да предложи във възможно най-кратък срок 

амбициозно законодателството в областта на отпадъците, което да обхваща 

намаляването нагоре по веригата, нови цели за рециклиране и повторно 

определяне на критериите за изчисляване на количеството на действително 

рециклираните материали; 

53. Призовава Комисията също така да обмисли въвеждането на критерии, насочени 

към осигуряване на стимули за предприятията с непорочен и екологично устойчив 

цикъл на управление на отпадъците; 

54. Признава, че свързването на устойчивото селскостопанско производство с 

мониторинга и защитата на биологичното разнообразие в земеделските 

стопанства и впоследствие използването на интелигентното етикетиране за 

селскостопанските продукти, за да се посочи тяхното въздействие върху околната 

среда, с цел да се стимулира потребителското търсене на съобразени с 

биологичното разнообразие продукти, притежава значителен потенциал за зелена 

заетост в селските райони в ЕС; 



 

 

55. Отбелязва, че устойчивото управление на горите притежава действителен 

потенциал за създаване на работни места, като същевременно активно допринася 

за смекчаване на последиците от изменението на климата и за опазване на 

биологичното разнообразие; 

56. Призовава Комисията да използва Европейския семестър и прегледа на 

стратегията „Европа 2020“ в подкрепа на създаването на зелени работни места; 

призовава Комисията да отправи специфични за всяка държава препоръки, които 

могат да допринесат за по-висока заетост и за по-малък екологичен отпечатък, и 

призовава за подробни и независими изследвания относно разходите и ползите от 

прехвърлянето на данъчната тежест (например от облагане на труда към 

екологично данъчно облагане), както и от постепенното премахване на 

субсидиите до 2020 г.; 

57. Подчертава, че тези препоръки биха могли да включват преход от данъчно 

облагане на труда към други източници и че подобен преход в данъчното 

облагане следва да има за цел промяна в поведението във връзка със 

замърсяването, но трябва да не води до нежелани последствия за системите за 

социално сигурност или да засяга непропорционално лицата с ниски доходи; 

58. Призовава Комисията и държавите членки постепенно да премахнат вредните за 

околната среда преки и непреки субсидии, в това число, но не само, субсидиите за 

изкопаеми горива; приканва Комисията да разработи модели, които да могат да 

бъдат прилагани от държавите членки при изместването на данъчното облагане от 

труда към замърсяването на околната среда, и да отчита въздействието на стоките 

и услугите върху околната среда съобразно принципа „замърсителят плаща“; 

призовава Комисията да изготви специфични за всяка държава препоръки до 

държавите членки, които могат да допринесат за усилията за стимулиране на 

зелената заетост и за намаляване на екологичния отпечатък; призовава също така 

Комисията да интегрира по проактивен начин съображенията, свързани с 

околната среда и климата, в европейския семестър, за да подкрепи създаването на 

зелени работни места; 

59. Приканва държавите членки да въведат целеви субсидии и/или освобождаване от 

данъчно облагане на новосъздадени дружества и на микропредприятия и малки и 

средни предприятия, предлагащи стоки и услуги с висока добавена стойност по 

отношение на околната среда, включително намалено като цяло съдържание на 

въглерод; 

60. Призовава Комисията и държавите членки да демонстрират повече 

последователност и съгласуваност в своите политики, както и да поемат 

по-съществени политически ангажименти на най-високо равнище в свързаните с 

тази тема области, като например  данък върху финансовите транзакции и борбата 

срещу данъчните измами и отклонението от данъчно облагане; 

61. Призовава Комисията да поднови ангажимента си към стратегията „Европа 2020“ 

и да представи междинния си преглед без забавяне и най-късно до 2015 г.; 

призова Комисията отново да потвърди целите на европейския семестър, като 

вземе предвид таблицата с показатели за наблюдение на макроикономическите 

дисбаланси и прегледа на стратегията „Европа 2020“; призовава Комисията да 

предложи по-амбициозни социални и екологични цели за 2030 и 2050 г.; 



 

 

подчертава, че един точен, методологически обоснован и споделен мониторинг на 

зелената заетост би могъл също така да подпомогне държавите членки при 

оценката на ефективността на техните политики в областта на околната среда и на 

труда и да укрепи инструментите, разработени на европейско равнище за 

проследяване на напредъка и мониторинг на насоките за заетостта в рамките на 

стратегията „Европа 2020“; 

62. Подчертава възможностите, предвидени в пакета за климата и енергетиката до 

2030 г., за създаване на работни места и ролята, която законодателство в областта 

на околната среда ще играе в бъдеще за постигането на дългосрочните цели на ЕС 

в областта на околната среда и за създаването на работни места и на зелен растеж; 

63. Призовава Комисията да разглежда иновациите като крайъгълен камък на 

европейската промишленост и да разработи активни стратегии, за да гарантира, че 

социалният преход се управлява добре и ползите са разпределени в цяла Европа; 

призовава Комисията и държавите членки да подпомагат възникването на нови 

вериги на доставки и мрежови индустрии в областта на ефективното използване 

на ресурсите, на стоките и на услугите, чрез устойчива промишлена политика и 

стимули за преобразуване на пазара; 

64. Подчертава, че е необходимо държавите членки да подготвят своите икономики 

за бъдеще с ниски въглеродни емисии, ефективно използване на ресурсите и 

енергийна ефективност, като същевременно отчитат евентуалния риск от 

преместване на работни места и изместване на въглеродни емисии в резултат от 

въздействието на политиките в областта на климата; 

65. Призовава Комисията и държавите членки да засилят международните усилия за 

създаване на световна политика в областта на околната среда, която да е в 

състояние да ограничи вредите, нанесени от изместването на промишлено 

производство извън ЕС и от изместването на въглеродни емисии; 

66. Призовава Комисията да представи предложението си за реформа на схемата за 

търговия с емисии (СТЕ) на ЕС възможно най-скоро, като вземе под внимание 

необходимостта да бъдат предпазени промишлените сектори, изложени на 

значителен риск от „изместване на въглеродни емисии“; 

67. Призовава Комисията да разгледа зелената заетост в рамките на прилагането на 

енергийния съюз; 

Инвестиране в създаването на устойчиви работни места 

68. Подчертава, че съществува необходимост от прилагане на правилното съчетание 

от интервенции в областта на търсенето и предлагането, което произтича от 

съчетаването на създаване на работни места със съответни активни политики на 

пазара на труда, конкретно разработени за потребностите на различните местни 

пазари на труда; 

69. Призовава Комисията и държавите членки да насърчават, в това число в рамките 

на Европейския фонд за стратегически инвестиции, качествените инвестиции, 

насочени към генериране на обществени и икономически ползи, като например 

устойчиви качествени работни места, качествено образование и иновации за 



 

 

стимулиране на зеления преход и за борба с енергийната бедност; призовава 

Комисията и държавите членки да насочат инвестициите към области с 

положително въздействие върху пазара на труда с цел създаване на устойчиви 

работни места при пълна социална закрила и борба с безработицата; подчертава, 

че финансираните проекти следва да допринасят по измерим начин за стратегията 

„Европа 2020“; посочва в тази връзка, че създаването на работни места в зелените 

сектори запази положителния си характер по време на рецесията; 

70. Подчертава факта, че инвестирането в енергийна ефективност може да насърчава 

създаването на работни места на местно равнище и икономическото развитие на 

местно равнище и да намалява енергийната бедност, както и че гарантирането на 

енергийната ефективност на сградите е най-ефективният от гледна точка на 

разходите начин да се предложат дългосрочни решения за енергийната бедност, 

която засяга около 125 милиона души в Европа, както и важен елемент от 

стремежа да се гарантира по-ефективното използване на европейската енергия и 

създаването на зелени работни места; отново заявява, че гарантирането на 

безопасността на сградите също е от решаващо значение в тази връзка; приканва 

Комисията да представи своята инициатива „Интелигентно финансиране за 

интелигентни сгради“ възможно най-скоро; 

71. Препоръчва целите, свързани с климата, енергията от възобновяеми източници и 

целите за енергийна ефективност да се разглеждат като инвестиционни цели и 

ключови принципи за политически действия; 

72. Отправя предупреждение да не се извършват спомагателни дейности, които имат 

неблагоприятни екологични и социални въздействия, тъй като те подкопават 

съгласуваността на политиките, необходима за максимално използване на 

потенциала за създаване на зелена заетост; 

73. Препоръчва качествените инвестиции в ключови обществени услуги като 

комуникации, енергия, транспорт, управление на отпадъците и водите да бъдат 

целеви, за да подпомагат устойчиви процедури в областта на обществените 

поръчки и включването на зелени умения; 

74. Призовава държавите членки да използват пълноценно възможностите, които 

предлага нормативната уредба за европейските структурни и инвестиционни 

фондове и други източници на финансиране от ЕС за насърчаването на устойчиви 

проекти, стимулиращи зелената заетост, и да осигурят възможно най-лесен 

достъп до финансирането от ЕС и до финансовите инструменти за местните 

органи, при наличието на ясни и недвусмислени правила и достижими минимални 

прагове за финансиране; 

75. Насърчава Комисията и държавите членки да използват следизборното 

преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР) през 2016 г. като 

възможност за насърчаване на по-зелен преход в нашите икономики; 

76. Отбелязва, че е налице подпомагане по ЕСФ за подкрепа на зеления 

икономически растеж и увеличаване на заетостта и насърчава националните 

правителства и съответните национални служби да разгледат възможността да се 

използва по-активно това финансиране, за да се стимулира създаването на 

икономически обосновани и икономически устойчиви зелени работни места; 



 

 

77. Отбелязва, че някои държави членки постигнаха значителен напредък в посока 

към по-зелена икономика, и насърчава Съюза и държавите членки да стимулират 

обмена на идеи, знания, опит и най-добри практики в тази област, за да 

гарантират плавен преход; 

78. Настойчиво призовава държавите членки и частния сектор да използват 

инструменти като екопроектирането, екомаркировката, схемата за управление на 

околната среда и одитиране (СУОСО) и зелените обществени поръчки, тъй като 

те могат да подкрепят зелената икономика и по този начин да допринасят за 

създаването на зелени работни места; призовава Комисията да осигури 

инструменти, които дават насоки за създаването на благоприятни пазарни условия 

с цел пълното приемане на тези доброволни инструменти; 

79. Призовава държавите членки да обърнат по-голямо внимание на прилагането на 

системи за управление на околната среда и за екологичен одит, които се 

основават на европейския стандарт (ISO 14000); 

Малки и средни предприятия (МСП) 

80. Подкрепя целите на Зеления план за действие за МСП и ориентираните към МСП 

действия, включително създаването на Европейски център за високи научни 

постижения в областта на ефективното използване на ресурсите, който да 

консултира и да подпомага МСП, стремящи се да използват по-ефективно 

ресурсите, да подпомага зеленото предприемачество, да оползотворява 

възможностите за по-екологосъобразни вериги за създаване на стойност и да 

улеснява достъпа до пазара за зелените МСП и микропредприятия; счита, че 

дейностите по повишаване на осведомеността, както и техническата помощ, имат 

ключово значение за активното участие на МСП в кръговата икономика; 

81. Припомня, че МСП имат огромен потенциал за създаване на заетост, 

по-специално заетост за младите хора, и за насърчаване на комбинирана система 

за професионално обучение и схеми за чиракуване; 

82. Признава, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) би могъл 

да помогне на микропредприятията и на малките и средните предприятия да се 

ангажират с дейности, свързани с висока степен на екологични и социални 

иновации; 

83. Отбелязва, че данните на „Евробарометър“ за зелените работни места в МСП 

показват, че икономията на енергия и намаляването на отпадъците и на 

използването на суровини са мерки, които станаха икономически изгодни; 

84. Призовава Комисията да стимулира нови стопански модели, например 

кооперативни предприятия, с цел повишаване на ефективността на процесите на 

производство и разпределение, възприемане на новаторски решения за икономия 

на ресурси и предлагане на по-устойчиви продукти и услуги; 

85. Посочва, че МСП могат да създават растеж и работни места само ако съществуват 

и благоприятни възможности за стимулиране чрез зелената икономика; 

86. Призовава Комисията да гарантира, че зелените стимули за МСП постигат 

съществени резултати там, където те са най-необходими; 



 

 

87. Отбелязва, че МСП и микропредприятията са основен двигател за създаването на 

работни места в Европа; подчертава, че МСП и микропредприятията са изправени 

пред особени предизвикателства при използването на възможностите за заетост 

на един екологосъобразен преход, по-специално по отношение на достъпа до 

финансиране, обучение и преодоляване на недостига на умения; призовава 

Комисията и държавите членки да предприемат амбициозни действия за 

предоставяне на помощ за улесняване на създаването на зелени работни места в 

МСП и микропредприятията, включително чрез целенасочена информация, 

повишаване на осведомеността, техническа помощ, достъп до финансиране и 

мерки за обучение; 

88. Отбелязва, че една по-екологична верига за създаване на стойност, която включва 

повторно включване в производството, ремонт, поддръжка, рециклиране и 

екопроектиране, може да осигури значителни възможности за стопанска дейност 

за много МСП; 

o 

o     o 

89. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки. 


