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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещите комисии по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните и по промишленост, изследвания и 
енергетика да включат в предложението за резолюция, което ще приемат, следните 
предложения:

1. подкрепя инициативата на Комисията, в която се предлага ранно споразумение 
относно рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., 
като се обръща особено внимание на нейната цел за напредък към постигането на 
конкурентоспособна икономика, която може да създава нови възможности за 
заетост и растеж;

2. припомня, че енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници 
могат да създадат, според прогнозите на Комисията1, пет милиона работни места до 
2020 г.; посочва, че се очаква преходът към икономика с ниски въглеродни емисии 
да има твърде разнообразно въздействие по отношение на общите равнища на 
изисквани умения; 

3. призовава за предприемането на мерки в отговор на нуждите във връзка с набора от 
квалификации, необходими за новосъздадените работни места, и за осигуряване на 
съответствие с този набор; подчертава, че активните политики по заетостта трябва 
да бъдат насочени и проектирани така, че да отговорят на нуждите от работна сила, 
за да се избегне липсата на квалифицирана работна сила при нововъзникващите 
технологии с ниска въглеродна интензивност; 

4. призовава за мерки, улесняващи приспособяването на работниците в най-
засегнатите сектори с високи емисии на въглерод, като например производството на 
електроенергия, транспорта, строителството и енергоемките отрасли, към прехода 
към екологосъобразна икономика с ефективно използване на ресурсите; 

5. подчертава необходимостта да се обърне внимание в новата рамка на последиците 
от икономическата криза по отношение на достъпността на енергията за крайните 
потребители — домакинствата и предприятията; 

6. подкрепя идеята за подобряване на достъпа до финансиране за инвестиции в 
държавите членки с по-малък икономически капацитет, за да предостави достатъчна 
помощ за промените в промишлените процеси и потреблението на енергия, които 
могат да окажат положително въздействие върху заетостта. 

                                               
1 Съобщение, озаглавено „Към възстановяване и създаване на работни места“(COM(2012)0173).


