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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je toho názoru, že nynější světová ekonomická a sociální krize, která zpomalila změny ve 
spotřebě energie a snižování emisí uhlíku, by neměla odradit členské státy od přechodu ke 
konkurenceschopnému a udržitelnějšímu nízkouhlíkovému hospodářství, které bude 
efektivní z hlediska zdrojů, protože díky tomuto přechodu budou odolnější a méně závislé 
na dovozu, který je stále dražší, a budou konkurenceschopnější;

2. trvá na tom, že Evropská strategie zaměstnanosti musí zvážit ekonomické důsledky změny 
klimatu na evropských trzích práce, v hospodářských činnostech, jejichž účelem je 
přizpůsobení se takovýmto změnám, a další činnosti vyplývající ze změn politik 
zaměřených na zmírnění změny klimatu;

3. zdůrazňuje, že ekologicky účinné hospodářství a zelená pracovní místa mohou být 
podporována přesunutím daňové zátěže z pracovní síly a podniků na neobnovitelné zdroje 
energie a že se tím též zabrání negativním dopadům na životní prostředí;

4. zdůrazňuje, že by Komise měla využít příprav na příští víceletý finanční rámec k podpoře 
udržitelného pracovního trhu, a to tak, že zvláštní důraz bude klást na zelená pracovní 
místa;

5. žádá Eurostat, OECD a všechny statistické úřady členských států, aby zvážily 
restrukturalizaci statistické klasifikace ekonomických činností zavedením samostatného 
kódu NACE tak, aby lépe zohledňovala nová environmentální průmyslová odvětví, která 
jsou nyní skryta, jelikož jsou součástí běžné odvětvové klasifikace;

6. poznamenává, že dle OECD v odvětví služeb a výroby zboží zaměřené na životní 
prostředí mohou najít pracovní uplatnění lidé s rozmanitými dovednostmi a schopnostmi, 
včetně pracovníků s nízkou kvalifikací, a vyzývá Komisi, aby této zranitelné skupině 
věnovala zvláštní pozornost;

7. zastává názor, že s ohledem na demografický vývoj existuje v oblasti sociálních 
a zdravotních služeb velký potenciál rozvoje udržitelných pracovních míst, který je třeba 
využívat ve smyslu účinné politiky zaměstnanosti;

8. domnívá se, že politika zaměstnanosti hraje hlavní úlohu v boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, a požaduje proto ve smyslu programu „Důstojná práce“ 
Mezinárodní organizace práce kvalitní pracovní podmínky a odměnu za práci, která nejen 
zajišťuje obživu, ale také zaručuje přiměřený podíl na HDP;

9. zdůrazňuje, že přechod na ekologické hospodářství bude vyžadovat vhodné školicí 
a vzdělávací programy a že v některých případech budou univerzity nuceny zvážit 
nabídku zcela nových studijních oborů a specializací, a vyzývá členské státy, aby se bez 
prodlení zabývaly stávajícím rozdílem mezi dostupností pracovní síly a potřebami 
ekologických průmyslových odvětví;
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10. vyzývá k tomu, aby účinné systémy financování a daňové pobídky pomohly malým 
a středním podnikům směřovat k zeleným politikám zaměstnanosti a zajištění 
ekologických inovací a výroby;

11. vyzývá k zapojení průmyslu do ekologických inovací, neboť podnikatelé hrají v šíření 
ekologických inovací velmi významnou úlohu; konstatuje v tomto ohledu, že informování 
podnikatelů formou prezentace nových obchodních příležitostí bude zásadní pro úspěch 
strategie zaměřené na rozvoj hospodářství, které bude efektivní z hlediska zdrojů, a na 
udržitelná průmyslová odvětví;

12. trvá na tom, že s ohledem na zrychlenou restrukturalizaci, jakožto předpokládanou reakci 
na světovou krizi a změnu klimatu, by po členských státech mělo být požadováno vydání 
pokynů, které jasně stanoví, jak se mají vlády, zaměstnavatelé a zaměstnanci přizpůsobit;

13. domnívá se, že by se mělo rozlišovat mezi omezováním znečištění, recyklací, nakládáním 
s odpady, hospodařením s vodními zdroji, úpravami vody, čištění vodních zdrojů, 
ochranou přírody, tvorbou environmentálních technologií, výrobou obnovitelné energie a 
souvisejícího zařízení a environmentálním výzkumem a vývojem, přestože souhlasí s tím, 
že Evropská strategie zaměstnanosti by měla vymezit pojem „zelená pracovní místa“ v 
nejširším možném rozsahu;

14. vyjadřuje své znepokojení nad nedostatkem mobility pracovních sil na vnitřním trhu EU; 
zdůrazňuje, že stále ještě existují překážky bránící volnému pohybu pracovních sil 
z nových členských států a že přenositelnost sociálních práv je omezená;

15. vyjadřuje své znepokojení nad dlouhodobou nejistotou zaměstnání, jež se vyvinula na 
pracovním trhu EU během posledních dvou desetiletí, kdy zejména mladí lidé stále více 
pracují na krátkodobé smlouvy za horších pracovních podmínek; domnívá se, že nová 
pracovní místa vytvořená za těchto okolností nemohou být považována za udržitelná; 
domnívá se, že je třeba se zabývat těmito strukturálními nedostatky v souvislosti s cílem, 
jímž je rozvíjení potenciálu ke tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném 
hospodářství.
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