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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingus Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos ir Pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitetus į savo pasiūlymus dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. remia Komisijos iniciatyvą siūlyti greitai sudaryti susitarimą dėl 2030 m. klimato ir 
energetikos politikos strategijos, ypatingą dėmesį skiriant jos tikslui kurti konkurencingą 
ekonomiką, kuri padeda kurti naujas darbo vietų ir augimo galimybes;

2. primena, kad energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos sektoriuose 
būtų galima sukurti penkis milijonus darbo vietų iki 2020 m., kaip prognozuoja Komisija1; 
pažymi, kad perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos gali 
turėti labai įvairių padarinių bendro reikiamų gebėjimų lygio požiūriu; 

3. ragina imtis priemonių siekiant, kad reikiami gebėjimų deriniai būtų pritaikyti prie naujai 
kuriamų darbo vietų; pabrėžia, kad aktyvios darbo rinkos politikos strategijos turi būti 
orientuotos į darbo jėgos paklausos poreikius ir kuriamos taip, kad tuos poreikius atitiktų, 
siekiant išvengti kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo kuriamų mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų srityje; 

4. ragina imtis priemonių, kad būtų palengvintas darbuotojų, dirbančių labiausiai 
paveiktuose daug anglies dioksido išmetančiuose sektoriuose, pavyzdžiui, elektros 
gamybos, transporto, statybos ir daug energijos suvartojančiuose pramonės sektoriuose, 
prisitaikymas pereinant prie ekologiškos ir tausiai išteklius naudojančios ekonomikos; 

5. pabrėžia poreikį naujojoje strategijoje spręsti ekonominės krizės padarinių, susijusių su 
energijos išteklių prieinamumu galutiniams vartotojams (namų ūkiams ir verslo 
įmonėms), klausimą; 

6. pritaria idėjai didinti galimybes gauti finansavimą investicijoms silpnesnės ekonomikos 
valstybėse narėse, siekiant suteikti pakankamai paramos pramonės procesų ir energijos 
vartojimo pokyčiams, kurie gali turėti teigiamą poveikį darbo vietoms. 

                                               
1 Komunikatas „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas“ (COM(2012) 173).


