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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

– s ohledem na strategii Evropa 2020, která vyzývá k rozvoji inteligentního, udržitelného
a inkluzivního růstu,

– s ohledem na nový nástroj „záruka pro mladé lidi“,

– s ohledem na zprávu nadace Eurofound z ledna 2013 nazvanou „Ekologizace průmyslu
v EU: příprava na změny z hlediska množství a kvality pracovních míst a jejich 
zvládání“,

– s ohledem na zprávu nadance Eurofound z roku 2011 nazvanou „Průmyslové vztahy
a udržitelnost: úloha sociálních partnerů při přechodu na zelené hospodářství“,

A. vzhledem k tomu, že ekologické inovace jsou základním kamenem pro další utváření 
strategie EU pro ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelný růst, na jejímž základě 
mají být vytvářeny kvalitní pracovní příležitosti v řadě odvětví;

B. vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti mladých znepokojivě roste a je naléhavě třeba 
vypracovat politiky, na jejichž základě budou vznikat četnější a kvalitnější pracovní 
příležitosti pro mladé;

C. vzhledem k tomu, že tato změna může stabilizovat zaměstnanost a zvýšit počet 
pracovních míst a může mít i značný vliv na související oblasti; vzhledem k tomu, že tam, 
kde byly vytvořeny spolehlivé rámcové podmínky, lze zaznamenat stálý nárůst v počtu 
pracovních příležitostí a v jistotě zaměstnání, který je upevňován rostoucím vývozem;

D. vzhledem k tomu, že Parlament oceňuje iniciativu Komise nazvanou „Nové dovednosti 
pro nová pracovní místa“, která uznává význam spolupráce s členskými státy;

E. vzhledem k tomu, že se usnesení Parlamentu ze dne 7. září 2010 o rozvíjení potenciálu
k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství1 odkazuje na definici 
udržitelných pracovních míst, kterou vypracovala Mezinárodní organizace práce,
a zdůrazňuje, že ekologické inovace mají významnou úlohu ve všech průmyslových
a výrobních odvětvích;

1. poukazuje na potenciál přímého a nepřímého vytváření kvalitních pracovních míst 
prostřednictvím důsledného uplatňování strategie EU 2020; vyzývá proto Komisi
a členské státy, aby vyvíjely v této oblasti intenzivnější úsilí; oceňuje, že Komise 
prosazuje integrovanou strategii zeleného růstu v rámci stěžejní iniciativy „Unie inovací“,
a zejména akčního plánu pro ekologické inovace, neboť se jedná o krok správným 
směrem;

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0299.
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2. zdůrazňuje, že úspěch ekologických inovací vyžaduje cílenější a dlouhodobější investice, 
které musí zahrnovat zejména oblasti vzdělávání a odborné přípravy, výzkumu a vývoje, 
infrastruktury atd.;

3. poukazuje na to, že prostřednictvím ekologických inovací se otevřelo široké spektrum 
různých pracovních příležitostí vyžadujících různé stupně dovedností, a to nejen pokud 
jde o pracovní místa v oblasti ekodesignu a v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a ve 
znalostních odvětvích, kde je třeba vysoké míry vzdělání, ale i co se týče práce ve 
výrobním odvětví, která vyžaduje praktičtější dovednosti; upozorňuje na to, že 
ekologické inovace, které zdokonalí nebo pozmění výrobní postup, mohou navrhovat 
pracovníci na všech úrovních;

4. konstatuje, že v zájmu dosažení cílů strategie EU 2020 a využití potenciálu tvorby 
pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství je třeba zvýšit energetickou 
účinnost bydlení a stavebnictví, podíl obnovitelných zdrojů energie, technologií šetrných
k životnímu prostředí, udržitelné dopravy a mobility a udržitelného zemědělství, lesního 
hospodářství a rybolovu, rozvíjet poradenské služby v oblasti životního prostředí, 
recyklaci/opětovné využívání materiálů, výrobní postupy s nízkými nároky na zdroje, 
recyklaci materiálů v uzavřených systémech a ekodesign a zvýšit investice do znalostních 
odvětví; poukazuje na to, že velký potenciál pro tvorbu ekologických pracovních míst 
skýtá i odvětví služeb a odvětví sociální ekonomiky1;

5. je pevně přesvědčen, že tržně orientovaná politika v oblasti životního prostředí se může 
stát motorem růstu a zaměstnanosti ve všech odvětvích hospodářství, a zdůrazňuje, že 
předvídatelné rámcové podmínky podporující investice jsou předpokladem pro to, aby 
inovativní podniky mohly co nejlépe využít těchto příležitostí ve prospěch životního 
prostředí a zaměstnanců;

6. je si vědom toho, že orientace hospodářství na nové segmenty trhu může přilákat mladou 
generaci pracovníků a vést k vytvoření nových pracovních příležitostí v oblasti 
ekologických inovací;

7. zdůrazňuje význam ekologických inovací, které umožňují aktivní účast občanů a jež lze 
využít v domácnostech, nemovitostech a zemědělských hospodářstvích; poukazuje 
rovněž na důležitou úlohu mikropodniků při vytváření nových pracovních míst, např.
v rámci zpracovávání odpadu a jeho opětovného využívání na místní úrovni, v rámci
výroby a úspory energie a v jiných oblastech ekologických inovací;

8. je si vědom toho, že ekologické inovace představují jednoznačnou podnikatelskou 
příležitost pro využití mezer na trhu, přičemž malé a střední podniky, zakladatelé nových 
podniků, živnostníci a podnikatelé mají možnost těžit z nových trhů a modelů podnikání, 
zatímco tradiční hospodářská odvětví se mohou oživit prostřednictvím „ekologizace“ 
stávajících pracovních míst, která spočívá v jejich adaptaci na udržitelné výrobní
a pracovní postupy;

                                               
1 Výraz „sociální ekonomika“ je třeba překládat podle francouzského „économie sociale et solidaire“ a do 
jazyků, jako je španělština, portugalština a další jim podobné, by se mělo toto spojení převádět stejným 
způsobem.
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9. doporučuje, aby byly podporovány tvůrčí a inovativní schopnosti mladých lidí, kteří tak 
budou moci přispívat k udržitelnému rozvoji a získat snazší přístup ke zdrojům 
financování;

10. upozorňuje na to, že v přechodu na zelené udržitelné hospodářství tkví dvojí typ výhod, 
ekologických a hospodářských, které spočívají ve vytvoření udržitelných pracovních míst
v EU i v rozvojovém světě prostřednictvím větší angažovanosti na inovativní výrobě 
pohonných látek a materiálů a ve vzniku pracovních příležitostí v souvislosti se 
zpracováváním a distribucí biomateriálů podnikům, veřejnosti, soukromým spotřebitelům
a domácnostem; zdůrazňuje, že tyto příležitosti by měly vytvořit kvalitní a udržitelná 
pracovní místa pro kvalifikované i nekvalifikované pracovníky; je si vědom toho, že je 
třeba na základě stávajících finančních nástrojů vypracovat dlouhodobý regulační rámec 
pro podporu udržitelnosti;

11. poukazuje na složité problémy související se zabezpečením dodávek potravin, změnou 
klimatu, kvalitou půdy, nedostatkem surovin, přechodem na systémy využívající energie
z obnovitelných zdrojů, energetickou účinností atd.; je si vědom toho, že ekologické 
inovace mohou při řešení mnoha z těchto problémů hrát důležitou roli; znovu opakuje, že 
přechod na biohospodářství vyžaduje globální přístup, který se musí týkat i vzdělávání, 
odborné přípravy, rozvoje dovedností, výzkumu a inovací, investic ze soukromého
i veřejného sektoru a rozvoje infrastruktury, což jsou všechno oblasti, které přispějí
k vytváření různorodých a udržitelných pracovních příležitostí;

12. poukazuje na možné synergické účinky ekologických inovací při vytváření udržitelných
a kvalitních pracovních míst, při ochraně životního prostředí a snižování ekonomické 
závislosti;

13. poukazuje zejména na význam přístupu k přiměřené odborné přípravě a k možnostem 
rozvoje dovedností v oblasti ekologických inovací, což zaměstnavatelům zajistí 
požadovanou kvalifikovanou pracovní sílu, mladým lidem schopnosti nutné k tomu, aby 
se uplatnili na trhu nově vytvořených pracovních míst v oblasti inovací, a pracovníkům 
snazší přechod z odvětví zaznamenávajících pokles do nových ekologických odvětví;
v této souvislosti zdůrazňuje, že soubory těchto nových dovedností lze rozvíjet v rámci 
učňovské přípravy v zemědělství i v rámci jiných forem odborné přípravy;

14. vyzdvihuje skutečnost, že výzkum tvoří základ pro ekologické a jiné inovace; poukazuje 
na velkou perspektivu růstu v oblasti ekologických inovací a na to, že vzhledem
k příležitostem, které tento růst přináší z hlediska nových a kvalitních pracovních míst, 
má Evropa potenciál stát se v této oblasti celosvětovou špičkou; 

15. vyzývá k tomu, aby se využívání nejosvědčenějších ekologických inovací propagovalo 
zejména v rozvojových zemích, kde lze například prostřednictvím účinnějšího procesu 
výroby dřevěného uhlí, kompostovacích záchodových systémů, používání energie
z obnovitelných zdrojů, systémů na čištění vody a mnoha dalších inovací významnou 
měrou a přitom relativně levně zvýšit kvalitu života, zlepšit zdraví a podpořit udržitelné 
podnikání a zaměstnanost;

16. poukazuje na nezbytnou úlohu, kterou mohou mít partnerství a součinnost mezi podniky, 
sektorem vzdělávání a místními a regionálními úřady při zajišťování příslušné odborné 
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přípravy, a to i  pokud jde o vzdělávání mužů i žen v oblasti přírodních věd, poskytování 
služeb zaměřených na utváření profesní dráhy a zajišťování kvalitní a placené odborné 
přípravy a příležitostí k duálnímu vzdělávání, s cílem umožnit široký přístup k pracovním 
příležitostem a kvalitním pracovním místům vznikajícím prostřednictvím ekologických 
inovací;

17. vyzývá členské státy, aby podniky, a zejména ty malé a střední, motivovaly pobídkami
k větším investicím do výzkumu a vývoje v soukromém sektoru; vítá v této souvislosti 
akční plán pro ekologické inovace;

18. naléhavě vyzývá členské státy, aby posílily svou přeshraniční spolupráci, a zajistily tak 
šíření technologií a osvědčených postupů v rámci celé EU v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropy;

19. naléhavě vybízí členské státy, aby v rámci zajištění sociálně odpovědného přechodu na 
kvalitní ekologická pracovní místa využily v co nejkratší lhůtě programy ESF pro zvýšení 
kvalifikace, vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců.
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