
AD\821749SK.doc PE440.115v03-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre hospodárske a menové veci

2010/2010(INI)

25.6.2010

STANOVISKO
Výboru pre hospodárske a menové veci

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k rozvoju potenciálu zamestnanosti nového udržateľného hospodárstva
(2010/2010(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Edward Scicluna



PE440.115v03-00 2/5 AD\821749SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\821749SK.doc 3/5 PE440.115v03-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. je toho názoru, že súčasná celosvetová hospodárska a sociálna kríza, ktorá spomalila 
zmeny vo využívaní energie a znižovaní emisií CO2, by členským štátom nemala brániť 
v prechode na konkurencieschopné, udržateľnejšie nízkouhlíkové a z hľadiska zdrojov 
efektívne hospodárstvo, pretože týmto krokom sa zvýši ich odolnosť a 
konkurencieschopnosť a zníži sa ich závislosť od stále drahšieho dovozu;

2. zastáva názor, že európska stratégia zamestnanosti musí zohľadniť hospodársky vplyv 
zmeny klímy na európske trhy práce, na hospodárske činnosti zamerané na prispôsobenie 
sa tejto zmene a na iné činnosti vyplývajúce z politických zmien, ktorých cieľom je 
zmiernenie zmeny klímy;

3. zdôrazňuje, že hospodárstvo efektívne z hľadiska životného prostredia a ekologické 
pracovné miesta možno podporovať presunom daňového bremena z pracujúcich a 
podnikov smerom k neobnoviteľným zdrojom energie, a že sa tým zároveň zamedzí 
negatívnym dôsledkom pre životné prostredie;

4. konštatuje, že Komisia by mala využiť prípravy na budúci viacročný finančný rámec na 
podporu udržateľného pracovného trhu tým, že bude osobitne zdôrazňovať ekologické 
pracovné miesta; 

5. žiada Eurostat, OECD a štatistické úrady všetkých členských štátov, aby zvážili 
prepracovanie štatistickej klasifikácie hospodárskych činností zavedením osobitného kódu 
NACE tak, aby lepšie odrážala nové odvetvia v oblasti životného prostredia, ktoré 
v súčasnosti nie je vidieť, pretože sú začlenené do bežnej odvetvovej klasifikácie,

6. poznamenáva, že podľa OECD má odvetvie environmentálneho tovaru 
a environmentálnych služieb potenciál poskytovať pracovné miesta ľuďom so širokou 
škálou zručností a schopností vrátane pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, a vyzýva 
Komisiu, aby tejto zraniteľnej skupine venovala osobitnú pozornosť;

7. zastáva názor, že vzhľadom na demografický vývoj existuje v oblasti sociálnych a 
zdravotníckych služieb výrazný potenciál udržateľného rozvoja pracovných miest, ktorý 
treba využiť v zmysle účinnej politiky zamestnanosti;

8. zastáva názor, že politika zamestnanosti zohráva centrálnu úlohu v boji proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu, a v zmysle programu ILO s názvom Decent Work (Dôstojná práca) 
preto požaduje zabezpečenie odmeny, ktorá zaisťuje živobytie, ako aj primeraný podiel na 
HDP;

9. zdôrazňuje, že prechod k ekologickému hospodárstvu si vyžiada náležité programy 
odbornej prípravy a vzdelávania, pričom v niektorých prípadoch musia univerzity zvážiť 
ponuku úplne nových študijných odborov a špecializácií, a naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby bezodkladne venovali pozornosť rozdielom v kvalifikácii dostupných 
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pracovníkov a potrebám ekologických priemyselných odvetví;

10. žiada efektívne systémy financovania a daňové stimuly, ktoré by MSP pomohli zamerať 
sa na politiku tvorby ekologických pracovných miest a zaručiť ekologické inovácie 
a výrobu;

11. vyzýva na zapojenie priemyslu do ekologických inovácií, keďže podnikatelia zohrávajú 
veľmi dôležitú úlohu v ďalšom šírení ekologických inovácií; v tomto ohľade 
poznamenáva, že informovanie podnikateľov a poukázanie na nové podnikateľské 
príležitosti bude mať kľúčový význam pre rozvoj hospodárstiev s efektívnym využívaním 
zdrojov a udržateľných priemyselných odvetví;

12. zastáva názor, že so zreteľom na zrýchlenú reštrukturalizáciu, ktorú možno očakávať ako 
reakciu na celosvetovú krízu a na zmenu klímy, by sa od členských štátov malo žiadať, 
aby vypracovali rámec, v ktorom sa presne stanoví, ako by sa mali vlády, zamestnávatelia 
a zamestnanci prispôsobiť;

13. súhlasí s tým, že v európskej stratégii zamestnanosti by ekologické pracovné miesta mali 
byť vymedzené v čo najširšom rozsahu, domnieva sa však, že by sa malo rozlišovať medzi 
kontrolou znečistenia, recykláciou, odpadovým hospodárstvom, hospodárením s vodnými 
zdrojmi, činnosťami týkajúcimi sa spracovania vody, ochranou prírody, tvorbou 
environmentálnych technológií, energiou z obnoviteľných zdrojov a súvisiacim 
vybavením a environmentálnym výskumom a rozvojom;

14. vyjadruje svoje znepokojenie nad nedostatkom mobility pracovných síl na vnútornom trhu 
EÚ; upozorňuje, že naďalej existujú obmedzenia voľného pohybu pracovných síl z 
nových členských štátov, a že prenosnosť sociálnych práv je obmedzená;

15. vyjadruje znepokojenie nad dlhodobou neistotou pracovných miest, ktorá sa na trhu práce 
EÚ vyvinula za posledné dve desaťročia, keď najmä mladí ľudia v čoraz väčšej miere 
pracujú na krátkodobé zmluvy za horších pracovných podmienok; domnieva sa, že nové 
pracovné miesta vytvorené za týchto okolností nemožno považovať za udržateľné; 
nazdáva sa, že je potrebné zaoberať sa týmito štrukturálnymi nedostatkami v kontexte 
úsilia o rozvoj možností zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve.
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