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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; 

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

3. 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;

4. 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;

5. vyzývá k tomu, aby účinné systémy financování pomohly malým a středním podnikům 
směřovat k zeleným politikám zaměstnanosti a zajištění ekologických inovací a výroby;

6. 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;

7. se domnívá, 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. 


