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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

– so zreteľom na stratégiu Európa 2020, ktorá vyzýva na inteligentný, udržateľný a 
inkluzívny rast,

– so zreteľom na nový nástroj nazvaný záruka pre mladých ľudí,

– so zreteľom na správu nadácie Eurofound z januára 2013 s názvom Ekologizácia odvetví 
v EÚ: predvídanie a riadenie účinkov na množstvo a kvalitu pracovných miest, ako aj na 
jej databázu prípadových štúdií,

– so zreteľom na správu nadácie Eurofound z roku 2011 s názvom Pracovnoprávne vzťahy 
a udržateľnosť: úloha sociálnych partnerov pri prechode na ekologické hospodárstvo,

A. keďže ekologické inovácie sú základom, o ktorý sa opiera rozvoj stratégie 
environmentálne, ekonomicky a sociálne trvalo udržateľného rastu EÚ, ktorá vedie ku 
kvalitným pracovným príležitostiam v celom rade sektorov;

B. keďže miera nezamestnanosti mladých ľudí znepokojivo narastá a sú naliehavo potrebné 
politiky, ktorými sa zvýši počet pracovných príležitostí pre mladých ľudí;

C. keďže tento prechod môže viesť k stabilizácii zamestnanosti a v niektorých odvetviach 
k značnému nárastu pracovných miest s významnými vedľajšími účinkami; keďže tam, 
kde sa vytvorili spoľahlivé rámcové podmienky, je možné zaznamenať postupné 
zvyšovanie istoty zamestnania, ktoré sa stabilizuje prostredníctvom nárastu objemu 
vývozu;

D. keďže Parlament privítal iniciatívu Komisie s názvom Nové zručnosti pre nové pracovné 
miesta, v ktorej sa potvrdzuje spolupráca s členskými štátmi;

E. keďže v uznesení Parlamentu zo 7. septembra 2010 o rozvoji potenciálu zamestnanosti v 
novom udržateľnom hospodárstve1 sa odkazuje na definíciu udržateľných miest ILO a 
zdôrazňuje, že ekologické inovácie majú dôležitú úlohu vo všetkých priemyselných a 
výrobných odvetviach;

1. berie na vedomie potenciál priameho a nepriameho vytvárania kvalitných pracovných 
miest prostredníctvom riadneho plnenia stratégie Európa 2020; vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie v tejto oblasti; víta skutočnosť, že Komisia 
podporuje integrovanú stratégiu ekologického rastu v rámci hlavnej iniciatívy Únia 
inovácií a najmä v rámci akčného plánu v oblasti ekologických inovácií, pretože ide o 
krok správnym smerom;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0299.
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2. zdôrazňuje, že úspech ekologických inovácií si vyžaduje cielenejšie a dlhodobejšie 
investovanie, ktoré musí zahŕňať najmä oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, 
výskumu a vývoja, infraštruktúry atď.;

3. konštatuje, že ekologické inovácie otvárajú veľmi rôznorodé pracovné príležitosti na 
rôznych úrovniach kvalifikácií vrátane pracovných miest v oblasti ekodizajnu, 
výskumnej, vývojovej a inovatívnej činnosti a v znalostnom sektore, ktoré si vyžadujú 
vysokú mieru vzdelania, ale aj činností vo výrobnom sektore, ktorý si vyžaduje 
praktickejšie zručnosti; poznamenáva však, že ekologické inovácie, ktorými sa zdokonalí 
alebo zmení výrobný reťazec, môže navrhnúť pracovník na každej úrovni;

4. konštatuje, že v záujme dosiahnutia cieľov zamestnanosti stanovených v stratégii EÚ 
2020 a využitia potenciálu nového udržateľného hospodárstva, pokiaľ ide o pracovné 
miesta, je potrebné zvýšiť energetickú hospodárnosť bývania a stavieb a podiel energií z 
obnoviteľných zdrojov a posilniť environmentálne technológie, udržateľnosť dopravy a 
mobility, udržateľnosť poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybolovu 
a poradenstvo prostredníctvom environmentálnych služieb, ako aj recykláciu a opätovné 
použitie, výrobné procesy s nízkymi nárokmi na zdroje a uzavreté materiálové cykly, 
ekodizajn a investovanie do znalostného sektora; konštatuje, že aj odvetvie služieb 
a odvetvie sociálnej ekonomiky1 predstavujú značný potenciál ekologickej 
zamestnanosti;

5. je pevne presvedčený, že politika zameraná na ochranu životného prostredia založená na 
zásadách trhového hospodárstva môže byť hnacou silou rastu a zamestnanosti vo 
všetkých odvetviach hospodárstva, a zdôrazňuje, že predvídateľné rámcové podmienky, 
ktoré podporujú investície, sú základom toho, aby inovatívne podniky dokázali optimálne 
využiť tieto príležitosti v prospech životného prostredia a zamestnancov;

6. uznáva skutočnosť, že hospodársky prechod na nové segmenty podnikania môže prilákať 
mladú generáciu pracovníkov a viesť k novým pracovným príležitostiam v spektre 
ekologických inovácií;

7. zdôrazňuje význam ekologických inovácií, ktoré možno uplatňovať v domácnostiach, 
nehnuteľnostiach a poľnohospodárskych podnikoch, pretože umožňujú aktívnu účasť 
občanov a činnosť mikropodnikov vedúcu k vytváraniu pracovných miest, napríklad 
pokiaľ ide o miestne nakladanie s odpadom a jeho opätovné využívanie, výrobu a úspory 
energie a ďalšie oblasti ekologických inovácií;

8. uznáva, že ekologické inovácie sú jednoznačnou príležitosťou pre nové úzko 
špecializované podniky, pričom malým a stredným podnikom, zakladateľom nových 
podnikov, živnostníkom a podnikateľom ponúkajú možnosť využívať výhody nových 
trhov a modelov podnikania a existujúcim tradičným hospodárskym odvetviam 
príležitosti zekologizovať existujúce pracovné miesta adaptáciou na udržateľnú výrobu a 
pracovné postupy, ktoré efektívne využívajú zdroje;

9. odporúča, aby sa podporoval tvorivý a inovačný potenciál mladých ľudí, pokiaľ ide o 

                                               
1 Výraz „sociálna ekonomika“ je potrebné prekladať podľa francúzskeho „économie sociale et solidaire“ a do
jazykov, ako je španielčina, portugalčina a ďalšie podobné jazyky, by sa malo toto spojenie prekladať rovnakým
spôsobom. 
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prispenie k trvalo udržateľnému rozvoju, a aby sa zlepšil ich prístup k finančným 
zdrojom;

10. vyzdvihuje dvojaký environmentálny a ekonomický prínos prechodu na ekologické a 
udržateľné hospodárstvo, ktorý spočíva vo vytvorení udržateľných pracovných miest v 
EÚ a v rozvojových krajinách prostredníctvom väčšej účasti na výrobe inovatívnych 
palív a materiálov, ako aj v pracovných príležitostiach, ktoré vznikajú v súvislosti so 
spracovaním a predajom biomateriálov podnikom, verejným subjektom, súkromným 
zákazníkom a domácnostiam; zdôrazňuje, že tieto príležitosti by mali viesť k vytváraniu 
kvalitných a udržateľných pracovných miest pre kvalifikovaných i nekvalifikovaných 
pracovníkov; konštatuje, že je potrebné vytvoriť stabilný dlhodobý ambiciózny regulačný 
rámec na podporu udržateľnosti s využitím existujúcich finančných nástrojov;

11. berie na vedomie existenciu komplexných problémov potravinovej bezpečnosti, zmeny 
klímy, kvality pôdy, nedostatku surovín, transformácie na systémy založené na energii 
z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti a tak ďalej; uznáva, že ekologické 
inovácie môžu hrať dôležitú úlohu pri riešení mnohých z týchto problémov; pripomína, 
že takýto prechod si vyžaduje celostný prístup, ktorý zahŕňa vzdelávanie, odbornú 
prípravu, rozvoj zručností, výskum a inovácie, investície súkromného a verejného sektora 
a rozvoj infraštruktúry, a aby všetky uvedené oblasti prispievali k vzniku rozmanitých 
a udržateľných pracovných príležitostí;

12. kladie dôraz na potenciálne synergické účinky ekologických inovácií pri vytváraní 
udržateľných a kvalitných pracovných miest, ochrane životného prostredia a znižovaní 
hospodárskej závislosti;

13. poukazuje najmä na význam prístupu k náležitej odbornej príprave a rozvoju kvalifikácií 
v rámci ekologických inovácií, a to tak v záujme poskytnutia kvalifikovanej pracovnej 
sily, ktorú požadujú zamestnávatelia, ako aj zabezpečenia správnych znalostí, kvalifikácií 
a zručností pre mladých ľudí, aby boli zamestnateľnými pri vzniku inovatívnych 
pracovných príležitostí, a uľahčenia presunu pracovníkov z upadajúcich odvetví do 
nových ekologických odvetví; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že učňovská príprava a ďalšie 
formy odbornej prípravy majú príležitosť rozvinúť tieto súbory nových zručností;

14. zdôrazňuje, že výskum je základom pre inovácie a ekologické inovácie; upozorňuje na 
veľký rastový potenciál ekologických inovácií a príležitosť pre Európu získať v tejto 
oblasti vedúce postavenie vo svete vrátane príležitostí, ktoré to prináša v súvislosti s 
novými kvalitnými pracovnými miestami; 

15. požaduje, aby sa využívanie najlepších ekologických inovácií podporovalo najmä v 
rozvojových krajinách, kde môže napríklad účinnejší proces výroby dreveného uhlia, 
kompostovacie toalety, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, systémy čistenia vody 
a mnohé ďalšie inovácie významne a pri pomerne nízkych nákladoch zlepšiť kvalitu 
života a zdravie a podporiť udržateľné podnikanie a zamestnanosť;

16. kladie dôraz na veľmi dôležitú úlohu, ktorú partnerstvá a synergie medzi spoločnosťami, 
vzdelávacím sektorom a miestnymi a regionálnymi orgánmi môžu zohrávať pri 
poskytovaní zodpovedajúcej odbornej prípravy vrátane kvalifikácií mužov a žien 
súvisiacich s vedou, technológiou, inžinierstvom a matematikou, kariérneho poradenstva, 
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kvalitných a platených stáží a príležitostí duálneho vzdelávania v oblasti ekologických 
inovácií s cieľom umožniť široký prístup k pracovným príležitostiam a kvalitným 
pracovným miestam vznikajúcim vďaka ekologickým inováciám;

17. povzbudzuje členské štáty, aby podnikom, a najmä MSP poskytovali stimuly s cieľom 
podporovať väčšie investície do výskumu a vývoja v súkromnom sektore; v tejto 
súvislosti víta akčný plán v oblasti ekologických inovácií;

18. naliehavo žiada členské štáty, aby posilnili cezhraničnú spoluprácu s cieľom zabezpečiť 
šírenie technológií a najlepších postupov v celej EÚ, a tak zvýšiť konkurencieschopnosť 
Európy;

19. nalieha na členské štáty, aby v rámci zabezpečenia sociálne zodpovedného prechodu ku 
kvalitným ekologickým pracovným miestam čo najskôr využili ESF na realizáciu 
programov zameraných na zvyšovanie zručností, odbornú prípravu a rekvalifikáciu 
zamestnancov;
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