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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 nemali brániť 
v prechode na konkurencieschopné a udržateľnejšie nízkouhlíkové hospodárstvo;

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. 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, 

4. 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;

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

6. 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;

7. 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.


