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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju strategije Evropa 2020, ki poziva k pametni, trajnostni in vključujoči 
rasti,

– ob upoštevanju novega instrumenta „jamstvo za mlade“,

– ob upoštevanju poročila Eurofounda iz januarja 2013 z naslovom „Greening of industries 
in the EU: Anticipating and managing the effects on quantity and quality of jobs“ 
(Ekologizacija gospodarskih panog v EU: predvidevanje in upravljanje učinkov na število 
in kakovost delovnih mest) in povezane baze študij primerov,

– ob upoštevanju poročila Eurofonda iz leta 2011 z naslovom „Industrijski odnosi in 
trajnostnost: vloga socialnih partnerjev na prehodu v zeleno gospodarstvo“,

A. ker so ekološke inovacije temelj za razvoj okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnostne 
strategije rasti v EU ter odpirajo kakovostne priložnosti za zaposlovanje v številnih 
sektorjih;

B. ker se stopnja brezposelnosti mladih skrb vzbujajoče veča in so močno potrebne politike, 
ki bi mladim omogočile nove in boljše priložnosti za zaposlovanje;

C. ker bi ta sprememba lahko stabilizirala zaposlovanje in povečala število delovnih mest, 
hkrati pa bi vplivala tudi na druga področja; ker je tam, kjer so bili vzpostavljeni 
zanesljivi okvirni pogoji, moč opaziti stalno rast priložnosti za zaposlovanje in večjo 
varnost zaposlitev, kar je dodatno utrjeno z vse večjim izvozom;

D. ker je Parlament pozdravil pobudo Komisije z naslovom „Nova znanja in spretnosti za 
nova delovna mesta“, ki priznava sodelovanje z državami članicami;

E. ker se resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. septembra 2010 o razvijanju 
zaposlitvenih možnosti novega trajnostnega gospodarstva1 sklicuje na opredelitev 
trajnostnih delovnih mest, kot jo uporablja Mednarodna organizacija dela, in poudarja, da 
imajo ekološke inovacije pomembno vlogo v vseh industrijskih in proizvodnih sektorjih;

1. opozarja na potencial za neposredno in posredno ustvarjanje kakovostnih delovnih mest s 
celovitim izvajanjem strategije EU 2020; zato poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo svoja prizadevanja na tem področju; pozdravlja zavzemanje Komisije za 
celostno strategijo za zeleno rast v okviru vodilne pobude Unija inovacij in zlasti akcijski 
načrt za ekološke inovacije kot korak v pravo smer;

2. poudarja, da so za uspeh ekoloških inovacij potrebne bolj usmerjene in dolgoročne 
naložbe, ki morajo zajeti zlasti področje izobraževanja in usposabljanja, raziskav in 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0299.
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razvoja, infrastrukture itd.;

3. ugotavlja, da so ekološke inovacije omogočile zelo raznolike priložnosti za zaposlovanje 
na različnih ravneh znanj in spretnosti, vključno z delovnimi mesti na področju okoljsko 
primerne zasnove in raziskav, razvoja in inovacij ter industrije znanja, ki zahtevajo 
visoko raven izobrazbe ter nalog v proizvodnem sektorju, ki zahtevajo bolj praktične 
sposobnosti; ugotavlja, da lahko ekološke inovacije, ki izboljšajo ali spremenijo 
proizvodno verigo, predlagajo ali uvedejo delavci na vseh ravneh;

4. ugotavlja, da je treba za izpolnitev ciljev zaposlovanja iz strategije EU 2020 in izkoristek 
zaposlitvenega potenciala novega trajnostnega gospodarstva povečati energetsko 
učinkovitost stanovanj in zgradb in delež obnovljivih virov energije ter okrepiti okoljske 
tehnologije, trajnostni promet in mobilnost, trajnostno kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
ter svetovanje prek okoljskih storitev kot tudi predelavo v okviru recikliranja/predelave,
proizvodne postopke z majhno porabo virov in sklenjene cikle porabe materialov, 
okoljsko primerno zasnovo ter naložbe v sektor znanja; ugotavlja, da se tudi v 
storitvenem sektorju ter sektorju socialnega in solidarnega gospodarstva1 skrivajo velike 
možnosti za „zeleno“ zaposlitev;

5. je trdno prepričan, da lahko postane okoljska politika, ki temelji na tržnem gospodarstvu, 
gonilo rasti in zaposlovanja v vseh gospodarskih panogah, ter poudarja, da so 
predvidljivi, naložbam prijazni okvirni pogoji podlaga, ki bo inovativnim podjetjem 
omogočila, da čim bolje izkoristijo te priložnosti v korist okolja in zaposlenih;

6. priznava dejstvo, da lahko gospodarski prehod v nove poslovne niše pritegne mlado 
generacijo delavcev in pripelje do novih priložnosti za zaposlitev v spektru ekoloških 
inovacij;

7. poudarja pomen ekoloških inovacij, ki se lahko uporabljajo na ravni bivališč, 
nepremičnin in kmetij, saj državljanom omogočajo aktivno sodelovanje, mikropodjetjem 
pa dejavnosti za ustvarjanje delovnih mest, npr. v lokalni obdelavi in predelavi odpadkov, 
v proizvodnji energije in varčevanju z njo ter na drugih področjih ekoloških inovacij;

8. priznava, da ekološke inovacije nudijo jasne priložnosti za nova nišna podjetja, pri čemer 
malim in srednjim podjetjem, „samoiniciativnim posameznikom“, samozaposlenim in 
podjetnikom ponujajo možnost, da izkoristijo nove trge in poslovne modele ter ponovno 
oživijo obstoječe tradicionalne gospodarske panoge s priložnostmi za preoblikovanje 
obstoječih delovnih mest v bolj zelena, in sicer s trajnostno in gospodarno proizvodnjo in 
načini dela;

9. priporoča spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala mladih za prispevanje k 
trajnostnemu razvoju ter izboljšanje njihovega dostopa do sredstev;

10. poudarja dvojne okoljske in gospodarske koristi prehoda na zeleno trajnostno 
gospodarstvo v smislu ustvarjanja trajnostnih delovnih mest, tako v EU kot v državah v 
razvoju, z okrepljeno udeležbo v proizvodnji inovativnih goriv in materialov ter 

                                               
1 Besedna zveza „social economy“ naj se prevede kot „économie sociale et solidaire“, enakovredni prevodi pa 
naj se uporabijo tudi za španščino, portugalščino in druge podobne jezike.
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priložnosti za zaposlovanje, ki izhajajo iz predelave in distribucije biomaterialov za 
poslovne, javne, zasebne in domače potrošnike; poudarja, da bi morale te priložnosti 
ustvariti kakovostna in trajnostna delovna mesta za kvalificirane in nekvalificirane 
delavce; priznava, da je treba z obstoječimi finančnimi instrumenti razviti stabilen, 
dolgoročen regulativni okvir za spodbujanje trajnosti;

11. opozarja na kompleksne izzive, povezane s prehransko varnostjo, podnebnimi 
spremembami, kakovostjo tal, pomanjkanjem surovin, prehodom na sisteme energije iz 
obnovljivih virov in energetsko učinkovitostjo itd.; priznava, da imajo lahko ekološke 
inovacije pomembno vlogo pri reševanju mnogih omenjenih izzivov; ponovno poudarja, 
da takšen prehod zahteva celosten pristop, ki zajema izobraževanje, usposabljanje, razvoj 
znanj in spretnosti, raziskave in inovacije, naložbe zasebnega in javnega sektorja ter 
razvoj infrastrukture, pri čemer vse od naštetega prispeva k raznolikim in trajnostnim 
priložnostim za zaposlovanje.

12. poudarja morebitne sinergijske učinke ekoloških inovacij na ustvarjanje trajnostnih in 
kakovostnih delovnih mest, varovanje okolja ter zmanjševanje ekonomske odvisnosti;

13. zlasti ugotavlja pomen dostopa do ustreznega usposabljanja in razvoja znanj in spretnosti 
v okviru ekoloških inovacij, da bi delodajalcem zagotovili potrebno kvalificirano delovno 
silo, mladim ustrezna znanja, spretnosti in kompetence za dostop do nastajajočih 
inovativnih priložnosti za zaposlovanje, delavcem pa olajšali prehod iz upadajočih v 
nove, zelene sektorje; v zvezi s tem izpostavlja priložnost za vajeništvo na podeželju in 
druge oblike poklicnega usposabljanja za razvijanje teh novih znanj in spretnosti;

14. poudarja, da raziskave predstavljajo podlago za inovacije in ekološke inovacije; opozarja 
na veliko možnost za rast ekoloških inovacij in priložnost za Evropo, da doseže vodilni 
položaj v svetu na tem področju, kar bi prineslo priložnosti za nova, kakovostna delovna 
mesta; 

15. poziva, naj se izkoriščanje najboljših ekoloških inovacij spodbuja zlasti v državah v 
razvoju, kjer lahko npr. učinkovitejši postopek za proizvodnjo oglja, kompostna stranišča, 
uporaba obnovljivih virov energije, sistemi za prečiščevanje vode ter mnoge druge 
inovacije znatno in za relativno nizko ceno zvišajo kakovost življenja, izboljšajo zdravje 
ter spodbujajo trajnostno podjetništvo in zaposlovanje;

16. poudarja odločilno vlogo, ki jo lahko imajo partnerstva in sinergije med izobraževalnim 
sektorjem, podjetji ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi pri zagotavljanju ustreznega 
usposabljanja, vključno z znanji in spretnostmi na področju STEM za moške in ženske, 
poklicnim svetovanjem, kakovostnimi in plačanimi pripravništvi ter priložnostmi za 
dualno izobraževanje, da bi omogočili širok dostop do zaposlitvenih možnosti in 
kakovostnih delovnih mest, ki nastajajo po zaslugi ekoloških inovacij;

17. spodbuja države članice, naj zagotovijo spodbude za podjetja, zlasti za mala in srednja 
podjetja, in tako spodbudijo več naložb v dejavnosti zasebnega sektorja raziskav in 
razvoja; v tem smislu pozdravlja akcijski načrt za ekološke inovacije;

18. poziva države članice, naj okrepijo čezmejno sodelovanje, da bi zagotovile širjenje 
tehnologije in najboljših praks po vsej EU ter tako povečale konkurenčnost Evrope;
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19. poziva države članice, naj v okviru zagotavljanja družbeno odgovornega prehoda k 
visokokakovostnim zelenim delovnim mestom čim prej uporabijo Evropski socialni sklad 
za programe za nadgradnjo znanj in spretnosti ter usposabljanje in prekvalifikacijo 
zaposlenih.



AD\1003666SL.doc 7/7 PE510.625v02-00

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 18.9.2013

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

38
0
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija 
Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, 
Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, 
Richard Falbr, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, 
Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, 
Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry,
Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, 
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, 
Andrea Zanoni

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jürgen Creutzmann, 
Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, 
Antigoni Papadopoulou


