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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane in Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključita naslednje pobude:

1. podpira pobudo Komisije, ki predlaga zgodnji dogovor o okviru podnebne in energetske 
politike do 2030 s posebno pozornostjo, namenjeno cilju približevanja konkurenčnemu 
gospodarstvu, ki lahko ustvarja nove priložnosti za delovna mesta in rast;

2. opominja, da bi lahko sektorja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije do 
leta 2020 ustvarila 5 milijonov delovnih mest, kot je napovedala Komisija1; poudarja, da 
se pričakuje, da bo prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika zelo različno 
vplival na skupno raven zahtevanih spretnosti; 

3. poziva k sprejetju ukrepov, s katerimi bi obravnavali in dosegli potrebne spretnosti v novo 
ustvarjenih delovnih mestih; poudarja, da morajo biti aktivne politike trga dela usmerjene 
in zasnovane tako, da bodo izpolnile potrebo po delovni sili, da bi s tem preprečili 
pomanjkanje usposobljene delovne sile za nizkoogljične tehnologije v vzponu; 

4. poziva k sprejetju ukrepov, ki bi delavcem v najbolj prizadetih sektorjih z visokimi izpusti 
ogljika, kot so proizvodnja električne energije, promet, gradbeni sektor in energetsko 
intenzivne industrijske panoge, olajšali prehod na zeleno gospodarstvo, učinkovito z viri; 

5. poudarja, da je treba v novem okviru obravnavati posledice gospodarske krize v zvezi s 
cenovno dostopnostjo energije za končne potrošnike – gospodinjstva in podjetja; 

6. podpira zamisel o izboljšanju dostopa do sredstev za naložbe v državah članicah, ki 
nimajo ustrezne gospodarske zmogljivosti, da bi tako zagotovili zadostno podporo za 
spremembe industrijskih procesov in porabe energije, kar bi lahko pozitivno vplivalo na 
delovna mesta. 

                                               
1 Sporočilo z naslovom „K okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti“ (COM(2012)0173).


