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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į strategiją „Europa 2020“, kuria siekiama pažangaus, ekologiško ir 
įtraukaus augimo,

– atsižvelgdamas į naująją priemonę „Jaunimo garantijos“,

– atsižvelgdamas į 2013 m. sausio mėn. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 
ataskaitą „Siekis, kad pramonės šakos Europos Sąjungoje būtų ekologiškesnės. Poveikio 
darbo vietų kiekybei ir kokybei numatymas bei valdymas“ (angl. „Greening of industries 
in the EU: Anticipating and managing the effects on quantity and quality of jobs“) ir šio 
fondo konkrečių atvejų tyrimų duomenų bazę,

– atsižvelgdamas į 2011 m. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo ataskaitą 
„Darbiniai santykiai ir tvarumas. Socialinių partnerių vaidmuo pereinant prie ekologiškos 
ekonomikos“ (angl. „Industrial relations and sustainability: the role of social partners in 
the transition towards a green economy“),

A. kadangi ekologinės inovacijos – tai ES plėtojamos aplinkosauginiu, ekonominiu ir 
socialiniu požiūriu tvarios augimo strategijos, kuri turėtų sukurti kokybiškas užimtumo 
galimybes daugelyje sektorių, kertinis akmuo;

B. kadangi padidėjęs jaunimo nedarbas kelia susirūpinimą ir reikia būtinai įgyvendinti 
politikos priemones siekiant sukurti daugiau ir geresnių darbo galimybių jauniems 
žmonėms;

C. kadangi šie pokyčiai gali padėti stabilizuoti užimtumą ir padidinti darbo vietų skaičių, ir 
dėl to atsirastų nemažas šalutinis poveikis; kadangi pastebima, jog tose srityse, kuriose 
nustatytos patikimos bendrosios sąlygos, nuolat atsiranda naujų įsidarbinimo galimybių ir 
užimtumo garantijų, o didėjantis eksportas tai padeda išlaikyti;

D. kadangi Komisijos iniciatyvą „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms“, kurioje 
pripažįstama bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis svarba, palankiai įvertino 
Parlamentas;

E. kadangi 2010 m. rugsėjo 7 d. Parlamento rezoliuciją dėl darbo vietų potencialo plėtimo 
naujoje tvarioje ekonomikoje1 (2010/2010(INI)), kurioje paminėta TDO tvarių darbo 
vietų apibrėžtis ir pabrėžiama, kad ekologinių inovacijų vaidmuo visuose pramonės ir 
gamybos sektoriuose yra svarbus;

1. pažymi, kad visapusiškai įgyvendinus strategiją „Europa 2020“ atsirastų tiesioginių ir 
netiesioginių kokybiškų darbo vietų sukūrimo galimybių; todėl ragina Komisiją ir 
valstybes nares stiprinti savo pastangas šioje srityje; pritaria Komisijos skatinamai 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0299.
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integruotai ekologinio ekonomikos augimo strategijai pagal pavyzdinę iniciatyvą 
„Inovacijų Sąjunga“ ir ypač pagal ekologinių inovacijų veiksmų planą, nes tai yra 
žingsnis teisinga linkme;

2. pabrėžia, kad sėkmingoms ekologinėms inovacijoms reikalingos tikslingos ir ilgalaikės 
investicijos, apimančios visų pirma švietimo, mokymo ir tęstinio mokymo, mokslinių 
tyrimų ir plėtros, infrastruktūros bei kitas sritis;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl ekologinių inovacijų atsiveria didelė užimtumo galimybių 
įvairovė skirtinguose kvalifikacijos lygiuose, įskaitant darbo vietas ekologinio 
projektavimo, mokslinių tyrimų, plėtros ir naujovių diegimo srityse, taip pat žinių 
pramonėje, kurios darbuotojams reikalingas aukštas išsilavinimas, o gamybos sektoriuje 
dėl darbų pobūdžio labiau reikalingi praktiniai įgūdžiai; pažymi, kad visais lygmenimis 
darbuotojai gali pasiūlyti arba sukurti ekologines inovacijas, kuriomis tobulinama arba 
keičiama gamybos grandinė;

4. pažymi, kad, norint pasiekti strategijos „Europa 2020“ užimtumo tikslus ir išnaudoti 
užimtumo potencialą naujoje tvarioje ekonomikoje, reikia didinti energijos vartojimo 
efektyvumą būstų ir statybos sektoriuose, atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį, skatinti 
aplinkos technologijas, darnųjį transportą ir judumą, tvarų žemės ūkį, miškininkystę ir 
žuvininkystę bei konsultavimą teikiant aplinkos apsaugos paslaugas, taip pat perdirbimo, 
pakartotinio panaudojimo, gamybos procesus, kuriems reikia mažai išteklių, uždarojo 
ciklo medžiagų perdirbimą, ekologinį projektavimą ir investicijas į žinių sektorių;
pažymi, kad paslaugų ir socialinės ekonomikos1 sektoriuose taip pat yra nemažų 
ekologiškų darbo vietų kūrimo galimybių;

5. yra tvirtai įsitikinęs, kad rinkos ekonomika pagrįsta aplinkos politika visose ekonomikos 
srityse gali tapti ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo varomąja jėga, ir pabrėžia, 
kad nuspėjamos ir investicijoms palankios pagrindinės sąlygos yra svarbiausios, kad 
novatoriškos įmonės galėtų kuo geriau pasinaudoti šiomis galimybėmis siekdamos 
užtikrinti naudą aplinkai ir atsižvelgti į darbuotojų interesus;

6. pripažįsta, kad ekonomikos perėjimas prie naujų veiklos nišų gali pritraukti jaunąją 
darbuotojų kartą ir sudaryti naujas darbo galimybes ekologinių inovacijų srityje plačiąja 
prasme;

7. pabrėžia ekologinių inovacijų, kurios gali būti taikomos būsto, nekilnojamojo turto ir 
žemės ūkio sektoriuose, svarbą, nes jomis sudaromos sąlygos patiems piliečiams aktyviai 
dalyvauti, o labai mažose įmonėse sudaromos darbo galimybės, pvz., vietos lygmens 
atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo, energijos gamybos ir taupymo bei kitose 
ekologinių inovacijų taikymo srityse;

8. pripažįsta, kad ekologinės inovacijos suteikia neabejotinas galimybes verslui naujose 
nišose, atveria šias galimybes MVĮ, savarankiškai verslą pradedantiems, savarankiškai 
dirbantiems ir verslininkams pasinaudoti naujomis rinkomis ir naujais verslo modeliais, o 
tradicinius ekonomikos sektorius atgaivina suteikiant jiems galimybių esamas darbo 
vietas padaryti ekologiškesnes taikant tvarios ir tausiu išteklių naudojimu pagrįstos 

                                               
1 Junginį „socialinė ekonomika “reikėtų versti ‘économie sociale et solidaire’ į ispanų, portugalų ir kitas panašias 
kalbas.
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gamybos ir darbo metodus;

9. rekomenduoja skatinti jaunimo kūrybiškumo ir novatoriškumo potencialą siekiant 
prisidėti prie tvaraus vystymosi ir suteikti jiems daugiau galimybių gauti finansavimą;

10. pažymi dvigubą perėjimo prie tvarios ekologiškos ekonomikos aplinkosauginį ir 
ekonominį poveikį, kuriant tvarias darbo vietas tiek ES, tiek besivystančiose šalyse ir 
didinant inovatyvią degalų ir medžiagų gamybą, bei užimtumo galimybes, kurios kyla dėl 
biologinių medžiagų apdorojimo ir paskirstymo verslo, viešojo, privataus ir vidinio 
sektoriaus vartotojams; pabrėžia, kad naudojantis šiomis galimybėmis turėtų būti 
kuriamos kokybiškos ir tvarios darbo vietos kvalifikuotiems ir nekvalifikuotiems 
darbuotojams; pripažįsta, kad turėtų būti sukurta stabili, ilgalaikė reglamentavimo sistema 
pasitelkiant turimas finansines priemones;

11. pažymi sudėtingas problemas, kurios kyla dėl klimato kaitos, dirvožemio kokybės, 
žaliavų stygiaus, perėjimo prie atsinaujinančiosios energijos sistemų, energijos vartojimo 
efektyvumo ir t.t.; pripažįsta, kad ekologinėms inovacijoms gali tekti labai svarbus 
vaidmuo sprendžiant daugelį šių iššūkių; dar kartą pakartoja, kad šiam perėjimui turi būti 
taikomas holistinis požiūris, apimantis švietimą, mokymą, įgūdžių ugdymą, mokslinius 
tyrimus, privataus ir viešojo sektoriaus investicijas ir infrastruktūros plėtrą, nes visa tai 
kaip visuma kuria įvairias ir tvarias užimtumo galimybes;

12. pabrėžia galimą ekologinių inovacijų sinergijos poveikį kuriant tvarias ir kokybiškas 
darbo vietas, saugant aplinką ir mažinant ekonominę priklausomybę;

13. visų pirma pažymi, kaip svarbu pasitelkiant ekologines inovacijas užtikrinti galimybę 
gauti tinkamą profesinį mokymą ir ugdyti įgūdžius, siekiant užtikrinti darbdaviams 
reikalingą kvalifikuotą darbo jėgą, išmokyti jaunimą reikiamų žinių, gebėjimų ir 
kompetencijos, kad šie galėtų įsidarbinti, pasinaudoję naujomis novatoriško užimtumo 
galimybėmis ir sudaryti darbuotojams palankesnes sąlygas pereiti iš nykstančių sričių į 
naujus ekologiškus sektorius; šiuo atžvilgiu pabrėžia kaimo gamybinės praktikos ir kitų 
rūšių profesinio mokymo rengimo galimybes siekiant ugdyti šias naujų įgūdžių 
kombinacijas;

14. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai yra inovacijų ir ekologinių inovacijų pagrindas; pabrėžia 
dideles ekologinių inovacijų augimo perspektyvas ir ES potencialą šioje srityje pasaulyje 
būti lydere, o tai susiję su galimybėmis kurti naujas kokybiškas darbo vietas;

15. ragina naudotis geriausiomis ekologinėmis inovacijomis, kurios pirmiausia skatintinos 
besivystančiose šalyse, kuriose, pvz., veiksmingesnis medžio anglies gamybos procesas, 
tualetų atliekų kompostavimas, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių naudojimas, vandens 
valymo sistemos ir daug kitų inovacijų gali labai pagerinti gyvenimo kokybę ir sveikatos 
priežiūros paslaugas, palyginti nedidelėmis sąnaudomis, ir skatinti tvarų verslumą bei 
užimtumą;

16. pabrėžia labai svarbų vaidmenį, kurį gali atlikti švietimo sektoriaus, įmonių ir vietos bei 
regionų valdžios institucijų partnerystės ir sąveika rengiant atitinkamus mokymus, 
įskaitant mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos gebėjimų (angl. STEM) (taip 
pat ir moterų) ugdymą ir kartu užtikrinant profesinį orientavimą, kokybiškas ir mokamas 
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stažuotes bei dualiojo mokymosi galimybes, siekiant suteikti daugiau galimybių 
įsidarbinti ir pretenduoti į kokybiškas darbo vietas, kuriamas pasitelkiant ekologines 
inovacijas;

17. primygtinai ragina valstybes nares numatyti įmonėms, ypač MVĮ, paskatas siekiant 
pritraukti didesnes investicijas į privačius mokslinius tyrimus ir plėtrą; šiuo tikslu 
palankiai vertina ekologinių inovacijų veiksmų planą;

18. primygtinai ragina valstybes nares stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, kad būtų 
užtikrinta technologijų sklaida ir dalijimasis geriausia patirtimi visoje ES, ir taip 
didinamas Europos konkurencingumas;

19. primygtinai ragina valstybes nares siekiant užtikrinti socialiniu požiūriu atsakingą 
perėjimą prie aukštos kokybės ekologiškų darbo vietų kuo greičiau pasinaudoti Europos 
socialinio fondo lėšomis ir kurti darbuotojų gebėjimų ugdymo, mokymo ir 
perkvalifikavimo programas.
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