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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da sedanja globalna gospodarska in socialna kriza, ki je upočasnila spremembe pri 
uporabi energije in zmanjševanju izpustov ogljika, ne bi smela odvračati držav članic od 
tega, da preidejo na konkurenčnejše, trajnejše nizkoogljično gospodarstvo, ki bo 
učinkovito uporabljajo vire, saj bodo tako odpornejše, manj odvisne od vse dražjega 
uvoza in bolj konkurenčne;

2. meni, da je treba v evropski strategiji zaposlovanja obravnavati tudi gospodarske 
posledice podnebnih sprememb na evropske trge dela, gospodarske dejavnosti, namenjene 
prilagajanju tem spremembam in druge dejavnosti, ki izhajajo iz sprememb politik, 
usmerjenih v blaženje podnebnih sprememb;

3. poudarja, da se lahko ekološko učinkovito gospodarstvo in zelena delovna mesta 
spodbujajo tako, da se davčna obremenitev prenese z delovne sile in podjetij na rabo 
neobnovljivih virov energije, s čimer bomo tudi preprečili negativne vplive na okolje;

4. poudarja, da bi morala Komisija izkoristiti pripravo prihodnjega večletnega finančnega 
okvira za spodbujanje trajnostnega trga dela s posebnim poudarkom na zelenih delovnih 
mestih;

5. poziva Eurostat, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter 
statistične agencije, naj premislijo o možnosti, da se z uvedbo posebne kode Splošne 
industrijske klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropskih skupnostih (NACE) 
prestrukturira statistična razvrstitev gospodarskih dejavnosti, da bo bolje odražala nove 
okoljske industrije, ki sedaj niso vidne, saj so vključene v standardno industrijsko 
klasifikacijo;

6. ugotavlja, da ima po mnenju OECD panoga okoljskega blaga in storitev možnosti, da 
zagotovi delovna mesta za široko paleto spretnosti in usposobljenosti, vključno z 
nekvalificiranimi delavci, ter poziva Komisijo, naj bo še posebej pozorna na to občutljivo 
skupino;

7. meni, da je glede na demografski razvoj na področju socialnih in zdravstvenih storitev 
velik potencial za trajnostno razvijanje novih delovnih mest, kar je treba izkoristiti za 
učinkovito politiko zaposlovanja;

8. meni, da ima politika zaposlovanja osrednjo vlogo v boju proti revščini in socialni 
izključenosti, zato poziva h kakovostnim delovnim razmeram v skladu s programom 
Mednarodne organizacije dela za dostojno delo ter k plačilu, ki bo omogočalo preživetje, 
pa tudi zagotovilo sorazmerno udeležbo v BDP;

9. poudarja, da bodo za prehod na zeleno gospodarstvo potrebni ustrezni programi 
usposabljanja in izobraževanja, v nekaterih primerih bodo morale univerze preučiti, ali 
bodo ponudile povsem nova študijska področja in smeri, ter poziva države članice, naj 
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nujno obravnavajo razkorak v znanjih, ki že obstaja med sedanjimi delavci in potrebami 
zelenih panog;

10. poziva k učinkovitemu sistemu financiranja in davčnim spodbudam, ki bi malim in 
srednjim podjetjem pomagali, da bi se usmerila proti zelenim politikam zaposlovanja ter 
zagotovila zelene inovacije in proizvodnjo;

11. poziva k spodbuditvi industrije k ekološkim inovacijam, saj imajo podjetniki zelo 
pomembno vlogo v širjenju tovrstnih inovacij; v zvezi s tem opozarja, da je obveščanje 
podjetnikov s predstavljanjem novih poslovnih priložnosti odločilno za uspešnost 
strategije, namenjene razvoju gospodarstva, ki bo učinkovito uporabljalo vire, in 
trajnostnih panog;

12. meni, da bi morale države članice glede na pospešeno prestrukturiranje, predvideno kot 
odziv na globalno krizo in podnebne spremembe pripraviti okvir, v katerem bi bilo jasno 
določeno, kako naj bi se prilagodile vlade, delodajalci in delavci;

13. meni, da bi bilo treba razlikovati med nadzorom nad onesnaževanjem, recikliranjem, 
ravnanjem z odpadki, gospodarjenjem z vodnimi viri, dejavnostmi čiščenja vode, 
ohranjanjem narave, proizvodnjo okoljskih tehnologij, proizvodnjo obnovljive energije in 
s tem povezano opremo ter okoljskimi raziskavami in razvojem, čeprav se strinja, da mora 
evropska strategija zaposlovanja kar najširše opredeliti zelena delovna mesta;

14. izraža zaskrbljenost zaradi premajhne mobilnosti delovne sile na notranjem trgu EU; 
poudarja, da še vedno obstajajo omejitve za prosti pretok delovne sile iz novih držav 
članic in da je omejena tudi prenosljivost socialnih pravic;

15. izraža zaskrbljenost zaradi dolgoročne negotovosti delovnih mest, do katere je prišlo na 
trgu delovne sile EU v zadnjih dveh desetletjih, ko so predvsem mladi čedalje pogosteje 
zaposleni s kratkotrajnimi pogodbami in v slabih delovnih razmerah; meni, da nova 
delovna mesta, ki nastanejo v takih okoliščinah, ne morejo veljati za trajnostna; meni, da 
je treba te strukturne pomanjkljivosti obravnavati pri razvijanju zaposlitvenega potenciala 
novega trajnostnega gospodarstva.
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