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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:
1. podporuje iniciativu Komise navrhující, aby byla v brzké době uzavřena dohoda týkající
se rámce politik v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, která by se zaměřovala
především na cíl budování konkurenceschopného hospodářství schopného vytvářet nové
pracovní příležitosti a růst;
2. připomíná, že podle předpovědi Komise by v odvětvích energetické účinnosti a energie
z obnovitelných zdrojů mohlo do roku 2020 vzniknout pět milionů pracovních míst 1;
zdůrazňuje, že přechod k nízkouhlíkovému hospodářství bude mít pravděpodobně velmi
rozdílné dopady, co se týče celkové úrovně požadovaných dovedností;
3. vyzývá k přijetí opatření s cílem uspokojit požadavky na skladbu dovedností na nově
vzniklých pracovních místech; podtrhuje, že má-li se předcházet nedostatku
kvalifikovaných pracovních sil v rozvíjejících se odvětvích nízkouhlíkových technologií,
je třeba navrhnout a zaměřit aktivní politiky trhu práce tak, aby naplňovaly potřeby
poptávky po pracovní síle;
4. vyzývá k přijetí opatření, která usnadní přechod pracovníků v nejvíce postižených
odvětvích s vysokými emisemi uhlíku, jako je výroba elektřiny, doprava, stavebnictví
a energeticky náročná průmyslová odvětví, na zelenou ekonomiku účinně využívající
zdroje;
5. zdůrazňuje, že v novém rámci je třeba řešit dopady hospodářské krize, co se týče cenové
dostupnosti energie pro konečné spotřebitele – domácnosti a podniky;
6. podporuje návrh na zlepšení přístupu k financování investic v členských státech s nižší
hospodářskou kapacitou, aby bylo možno dostatečně podporovat změny ve výrobních
postupech a využívání energie, které by mohly mít pozitivní vliv na pracovní místa.

1

Sdělení nazvané „Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst“
(COM(2012)0173).
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