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WSKAZÓWKI
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz do Komisji Przemysłu,
Badań Naukowych i Energii, właściwych dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:
1. wspiera inicjatywę Komisji, która proponuje, by osiągnąć wczesne porozumienie w
sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, przy czym szczególną
uwagę należy zwrócić na cel dążenia do konkurencyjnej gospodarki umożliwiającej
tworzenie nowych możliwości zatrudnienia i wzrostu;
2. przypomina, że Komisja przewiduje, iż w sektorach efektywności energetycznej i
odnawialnych źródeł energii do roku 2020 możliwe jest stworzenie pięciu milionów
miejsc pracy1; podkreśla, iż oczekuje się, że przejście na gospodarkę niskoemisyjną
przyniesie bardzo różnorodne skutki w zakresie ogólnych poziomów wymaganych
umiejętności;
3. nawołuje do przyjęcia środków w celu zapewnienia i dostosowania zestawu umiejętności
wymaganego do nowo tworzonych stanowisk pracy; podkreśla, że aktywna polityka rynku
pracy musi być ukierunkowana i zaprojektowana w taki sposób, by sprostać wymogom
rynku pracy, tak by uniknąć braku siły roboczej wykwalifikowanej w zakresie nowych
niskoemisyjnych technologii;
4. wzywa do podjęcia środków ułatwiających dostosowanie się pracowników w gałęziach
przemysłu, w których odnotowuje się najwyższy poziom emisji dwutlenku węgla, takich
jak wytwarzanie energii elektrycznej, transport, budownictwo i sektory energochłonne, do
przejścia na gospodarkę ekologiczną i zasobooszczędną;
5. podkreśla, że w tym kontekście należy zaradzić skutkom kryzysu gospodarczego pod
względem przystępności cen energii dla użytkowników końcowych, czyli gospodarstw
domowych i przedsiębiorstw;
6. popiera pomysł ułatwienia dostępu do finansowania inwestycji w państwach
członkowskich posiadających mniejszy potencjał gospodarczy, tak by wesprzeć w
wystarczającej mierze przemiany zachodzące w procesach przemysłowych i
wykorzystaniu energii, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na sytuację w zakresie
zatrudnienia.

1

Komunikat zatytułowany „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” (COM (2012)0173).
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