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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podporuje iniciatívu Komisie, ktorou sa navrhuje, aby sa v blízkom čase uzatvorila 
dohoda týkajúca sa rámca pre politiku v oblasti klímy a energetickú politiku do roku 2013, 
ktorá by sa zameriavala predovšetkým na cieľ budovania konkurencieschopného 
hospodárstva schopného vytvárať nové pracovné príležitosti a rast;

2. pripomína, že podľa predpovede Komisie by odvetvia energetickej účinnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov mohli do roku 2020 vytvoriť päť miliónov pracovných miest1; 
zdôrazňuje, že prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo bude mať pravdepodobne veľmi 
rozdielne dôsledky, čo sa týka celkovej úrovne požadovaných kvalifikácií; 

3. vyzýva na prijatie opatrení s cieľom uspokojiť požiadavky týkajúce sa kvalifikácií na 
novo vzniknutých pracovných miestach; podčiarkuje, že ak sa má predchádzať nedostatku 
kvalifikovaných pracovných síl v rozvíjajúcich sa odvetviach nízkouhlíkových 
technológií, je potrebné navrhnúť a zamerať aktívne politiky trhu práce tak, aby napĺňali 
potreby dopytu po pracovnej sile; 

4. vyzýva na prijatie opatrení, ktoré uľahčia prechod pracovníkov v najviac postihnutých 
odvetviach s vysokými emisiami uhlíka, ako je výroba elektriny, doprava, stavebníctvo a 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, na ekologické hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje; 

5. zdôrazňuje, že v novom rámci treba riešiť dôsledky hospodárskej krízy, čo sa týka cenovej 
dostupnosti energie pre konečných spotrebiteľov – domácnosti a podniky; 

6. podporuje návrh na zlepšenie prístupu k financovaniu investícií v členských štátoch s 
nižšou hospodárskou kapacitou, aby bolo možné dostatočne podporovať zmeny vo 
výrobných postupoch a využívaní energie, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na 
pracovné miesta.

                                               
1 [Oznámenie Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest 
(COM(2012)0173 final).


