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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова 
устойчива икономика
(2010/2010(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020: Стратегия 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Включване на 
устойчивото развитие в политиките на ЕС: Преглед на стратегията на Европейския 
съюз за устойчиво развитие за 2009 г.“ (COM(2009)0400),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 януари 2009 г. относно програмата на Общността за етикетиране на 
енергийната ефективност на офис оборудване (преработен вариант)1,

– като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 
2003/30/ЕО2,

– като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Адаптиране спрямо 
изменението на климата: към европейска рамка за действие“ (COM(2009)0147) и 
своята резолюция в тази връзка от ХХ април 2010 г.3,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Постигане на по-
екологосъобразен транспорт“ (COM(2008)0433),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за прилагане 
на интернализация на външните разходи“ (COM(2009)0435),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Енергийна политика за 
Европа“ (COM(2007)0001),

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 10-11 декември 2009 г., и 
по-специално точки 21-24,

– като взе предвид доклада на председателството на Съвета относно прегледа на 
стратегията на Европейския съюз за устойчиво развитие за 2009 г.4,

– като взе предвид Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по 
изменение на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото към РКООНИК,

                                               
1 ОВ L 39, 13.02.2008 г., стр. 1.
2 ОВ L 140, 05.06.2009 г., стр. 16.
3 Приети текстове, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 1.12.2009 г.
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– като взе предвид документа за 2007 г. на Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (IPCC), озаглавен „Изменение на климата за 2007 г.: 
Обобщен доклад, принос на Работни групи І, ІІ и ІІІ за Четвъртия доклад за оценка 
на Междуправителствения комитет по изменение на климата“,

– като взе предвид доклада Stern от 2006 г. относно икономиката на изменението на 
климата,

– като взе предвид Инициативата за "зелени" работни места от 2008 г. на Програмата 
на ООН за околната среда (UNEP), Международната организация на труда (МОТ), 
Международната организация на работодателите (IOE) и Международната 
конфедерация на профсъюзите (ITUC), озаглавена „Екологични работни места: 
Към достойни условия на труд в устойчив, нисковъглероден свят“,

– като взе предвид информационния документ на МОТ, озаглавен „Глобални 
предизвикателства към устойчивото развитие: Стратегии за зелени работни места“, 
представен на Конференцията на министрите на труда и заетостта на страните от 
Г8, проведена в Ниигата, Япония, в периода от 11 до 13 май 2008 г.,

– като взе предвид Декларацията на ОИСР относно „зеления“ растеж, приета на 
Заседанието на Съвета на министерско равнище, проведено на 25 юни 2009 г., и 
действащата Стратегия за „зелено“ развитие,

– като взе предвид доклада от 2009 г. на „Грийнпийс“ и Европейския съвет за 
възобновяема енергия (EREC), озаглавен „Да работим за климата: възобновяеми 
енергии и революция на зелените работни места“,

– като взе предвид доклада от 2007 г. на Европейската конфедерация на профсъюзите 
(ETUC) и Агенцията за социално развитие (SDA) относно „Изменението на 
климата и заетостта: Въздействие на изменението на климата върху заетостта в ЕС-
25 и мерки за ограничаване на емисиите на CO2 до 2030 г.“,

– като взе предвид доклада на Комисията „Заетост в Европа през 2009 г.“, и по-
конкретно глава 3: Изменение на климата и състояние на пазара на труда,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейски план за 
икономическо възстановяване“ (COM(2008)0800), и своята резолюция във връзка с 
него от 11 март 2009 г.1,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Движеща сила за 
възстановяването на Европа“ (COM(2009)0114),

– като взе предвид съвместния анализ на европейските социални партньори, 
озаглавен „Главни предизвикателства пред европейския пазар на труда“ от 18 
октомври 2007 г.,

– като взе предвид Рамката от 2002 г. на европейските социални партньори за 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2009)0123.
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действия относно развитието на уменията и квалификациите през целия живот, 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Нови умения за нови 
работни места - Изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда и 
осигуряване на съответстващи на тях умения“ (COM(2008)0868),

– като взе предвид изследването от 2009 г. на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (CEDEFOP), озаглавено „Бъдещи умения, необходими 
за зелената икономика“,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика, комисията по регионално развитие и 
комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че през 2009 г. Европейският съвет утвърди устойчивото 
развитие като основна цел на Договора от Лисабон; като има предвид, че към 
водещите принципи на стратегията на ЕС за устойчиво развитие принадлежат 
интегрираното разглеждане на икономически, социални и екологични въпроси, 
засилването на социалния диалог, увеличаването на корпоративната социална 
отговорност, както и предохранителният принцип и принципът "замърсителят 
плаща",

Б. като има предвид, че един от ключовите моменти в стратегията „Европа 2020“ е 
насърчаването на пестяща ресурсите, щадяща околната среда и 
конкурентоспособна икономика,

В. като има предвид, че индустриализираните страни трябва да ограничат емисиите си 
на CO2 с 80–90 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г.,

Г. като има предвид, че промяната към устойчива икономика има различно 
въздействие върху отделните сектори; като има предвид, че ще се създадат нови 
работни места, други ще се заменят или отчасти ще отпаднат; като има предвид, че 
всички работни места ще трябва да бъдат приспособени към прилагането на 
устойчив, пестящ ресурсите метод на производство и експлоатация, и следователно 
най-голямата необходимост от приспособяване произтича от съществуващите 
трудови правоотношения,

Д. като има предвид, че тази промяна води до стабилизиране на заетостта, а в някои 
сектори - до значително нарастване на броя на работните места и съществено 
разширяване; като има предвид, че там, където се създават надеждни рамкови 
условия, ще може да се отчете устойчиво повишаване на заетостта, което се 
укрепва чрез разширяване на износа,

Е. като има предвид, че новите отрасли често не са включени в структурите на 
социалния диалог; като има предвид, че не съществуват нито колективни трудови 
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договори, нито отраслови кодекси; като има предвид, че новите отрасли са 
изложени на силен натиск с оглед на производство и конкуренция; като има 
предвид, че в райони с висока безработица натискът да се приемат лоши условия на 
труд е голям;

Ж. като има предвид, че равнопоставеността на половете се утвърждава като цел в 
Договора от Лисабон; като има предвид, че жените, например в строителството и 
научноизследователската дейност, са много слабо представени и следователно не 
могат да се възползват в същата степен от растежа на заетостта в областта на 
"зелената" икономика,

Стратегия за разкриване на работни места за нова, устойчива икономика

1. отбелязва, че инвестициите в екологичната промяна представляват голям 
потенциал за растеж за пазара на труда и нови възможности за доходи; отбелязва, 
че зад положителните резултати се крият загуби за някои сектори, които обаче са 
достатъчно компенсирани от растежа в други области;

2. подкрепя водещата инициатива на Комисията в стратегията „Европа 2020“ за 
извършване на преход към устойчива икономика, за отделяне на икономическия 
растеж от използването на ресурси и енергия, за ограничаване на парниковите 
емисии и съответно противодействие на глобалното затопляне; приветства 
инициативата за насочване на правните рамки, инструментите за насърчаване на 
пазарната икономика, субсидиите и възлагането на обществени поръчки към тази 
цел; изразява съжаление, че Комисията е пропуснала да включи в стратегията 
потенциала на пазара на труда и предизвикателствата във връзка с промяната;

3. установява, че най-големият дял от новите "зелени" работни места е съсредоточен в 
няколко сектора, като строителния сектор, възобновяемите енергии, екологичните 
технологии, устойчивата мобилност (велосипеден транспорт, железопътен превоз 
на товари и хора), рециклирането, устойчивото селско и горско стопанство, 
риболова и екологичните услуги; отбелязва, че и секторът на услугите има голям 
екологичен потенциал за заетост;

4. призовава към приемане на определението1, дадено от МОТ , в съответствие с 
което всички работни места, насърчаващи устойчивото развитие, са "зелени" 
работни места; посочва, че определението обхваща, от една страна, работни места, 
които директно ограничават използването на енергия и суровини, защитават 
екосистемите и биологичното разнообразие и свеждат до минимум производството 
на отпадъци и замърсяването на въздуха, и от друга страна, всички работни места, 
които намаляват екологичния отпечатък; признава, че поради относителния 
характер на определението потенциалът за работни места не може окончателно да 
се определи;

5. изтъква, че всички работни места са обвързани с целта за насърчаване на 
устойчивото развитие и че методите на производство и работа трябва да са във 
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възможно най-голяма степен ориентирани към ефективност по отношение на 
ресурсите и енергийна ефективност; изтъква, че този подход трябва да важи за 
цялата верига на доставки;

Оптимизиране на потенциала за заетост

6. призовава за развитие на европейска стратегия за заетост за устойчива икономика, 
която цели оптимизиране на работния потенциал, като същевременно обръща 
специално внимание на достойния труд, нужните умения и социално справедливия 
преход; подчертава, че устойчивата икономика обвързва социалните и 
екологичните цели;

7. призовава Комисията, държавите-членки и социалните партньори да гарантират, че 
всички хора в ЕС се възползват от стратегията за устойчива заетост; призовава към 
това, вниманието да се съсредоточи към лицата, които са най-отдалечени от пазара 
на труда, най-уязвимите и най-ниско квалифицираните работници;

8. призовава Комисията и държавите-членки да определят екологични стандарти и 
финансови стимули, с които да се създадат надеждни рамки за най-малко 10 
години, и по този начин да създадат правна сигурност и сигурност при 
планирането; призовава да се използват наличните финансови инструменти и 
устойчивата икономика да се включи като насърчавана цел във финансовите 
прогнози и структурните фондове;

9. призовава ЕС и държавите-членки да предвидят промяна, т. е. да преодолеят 
недостига на информация и несигурността и да насърчат информираността, 
процесите на социално обучение и промените в моделите на потребление; счита, че 
дружествата инвестират в чисти технологии, само ако е налице известна сигурност 
по отношение на бъдещи ползи и че работниците изразяват желание да се справят с 
промяната, ако съществуват изгледи за бъдеща заетост и сигурност;

10. призовава ЕС, държавите-членки и социалните партньори да се борят срещу 
дискриминацията и да насърчават равенството между половете в рамките на една 
устойчива икономика, да създадат работна среда, която привлича и задържа жените 
в тези сектори, да ограничат основаващата се на пола сегментация на пазара на 
труда и неравнопоставеността в заплащането и да установят квота от 40 % за жени 
в управителните съвети;

Достоен труд

11. установява, че Комисията надценява потенциала за заетост на 
висококвалифицирани работници в рамките на устойчива икономика и по този 
начин не обръща внимание на множеството работни места за средно и слабо 
квалифицирани работници; призовава държавите-членки да повишат стойността на 
работните места за средно и слабо образовани работници и да осигурят добри 
условия на труд;

12. установява, че поради ниската степен на организация от страна на работници и 
работодатели в новите отрасли рискът от несигурни трудови правоотношения и 
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лоши условия на труд е голям; призовава ЕС и държавите-членки да осигурят 
рамкови условия за създаване на представителни органи в новите отрасли;
призовава Комисията да насърчава обмена на примери за най-добри практики в 
целия ЕС;

13. призовава социалните партньори да включат и новите отрасли и да разработят 
стратегии за обединяване на отрасловите сдружения в социалното партньорство, 
както и да насърчават участието на жените в доминираните от мъже 
представителни органи;

14. призовава ЕС и държавите-членки да обвържат бъдещата публична подкрепа за 
нови сфери на производство с минималните социални стандарти и създаването на 
представителни органи, като работнически съвети и отраслови сдружения;

15. призовава ЕС да разработи рамка за предвиждане на промяната и 
преструктуриране, като гарантира правото на всички засегнати работници да 
вземат участие в схеми за обучение и учене през целия живот; призовава 
държавите-членки, работодателите и служителите да признаят управлението на 
уменията, допълнителното обучение и обучението през целия живот за обща 
отговорност, както е утвърдено в рамковото споразумение на социалните 
партньори от 2002 г. относно ученето през целия живот;

Посрещане на нуждите от умения

16. изтъква, че държавите-членки трябва да адаптират своите системи за обучение и 
образование, за да гарантират, че работната сила ще може да приспособи своите 
умения към нуждите на пазара на труда от устойчива икономика, която се основава 
на концепции за обучение въз основа на умения;

17. призовава държавите-членки да приспособят възможностите за обучение и 
стратегиите за учене през целия живот към нуждите на по-възрастните работници, 
за да осигурят по-висока степен на участие и сред работниците на възраст над 55 
години;

18. призовава държавите-членки и социалните партньори да определят квоти, целеви 
схеми за набиране на персонал, специализирани стажове и инициативи за обучение 
на жени;

19. препоръчва целта на Фонда за приспособяване към глобализацията да бъде 
пренасочена към насърчаване на устойчивата икономика;

20. призовава държавите-членки да създадат преходни фондове за управление на 
нуждите от умения, които биха могли да се финансират чрез данък „Тобин“ върху 
финансовите операции, чрез въглеродни и екологични данъци, приходи от 
продажбата на търг на права за емисии и неизползвани права за емисии за периода 
от 2008 г. до 2013 г.;

21. призовава ЕС и държавите-членки да насърчат приспособимостта към устойчива 
икономика като една от целите на Европейския социален фонд;
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22. напомня, че устойчивостта като измерение не следва да се ограничава до обучение 
за професиите, свързани със защита на околната среда, а е необходимо да се въведе 
във всички програми на обучение и да се заложи като условие за финансиране;

Социално справедлива промяна

23. призовава ЕС и държавите-членки да създадат рамкови условия за социално 
справедлива трансформация, която ще сведе до минимум рисковете от промяната и 
ще оптимизира ползите за всички работници;

24. подчертава, че разходите, предизвикани от липсата на управление на промяната, са 
многократно по-високи от предварителните инвестиции; призовава Комисията, 
държавите-членки и социалните партньори да се обединят около отговорността за 
превантивно управление на промяната;

25. напомня, че насърчаването и подкрепата за колективни споразумения с цел 
предвиждане на промяната и предотвратяване на уволнения и съкращения, заедно с 
укрепването на социалната сигурност, системите за подкрепа на доходите и 
проактивните инициативи за обучение по отрасли, са превантивни мерки от 
съществено значение;

26. подчертава, че за да бъде една промяна социално оправдана, работниците трябва да 
играят ролята на участници и партньори в процеса; призовава за участието на 
„екологични представители“ на профсъюзите в дружествата, които да вземат 
активно участие в "екологизирането" на своите работни места, компании и 
промишлени предприятия;

27. призовава държавите-членки и социалните партньори да сътрудничат по 
конструктивен начин на екологичните организации, включително 
неправителствените организации, при управлението на прехода;

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Ангажимент на ЕС за устойчивост

Европейският съвет определи през декември 2009 г. в своето решение относно 
обновената „Стратегия на Европейския съюз за устойчиво развитие“1, че развитието е 
устойчиво, ако то отчита потребностите на съвременното поколение по начин, който не 
застрашава способността на бъдещите поколения да задоволяват своите потребности. В 
заключенията се посочват седем ключови предизвикателства: изменение на климата и 
екологични енергии, устойчив транспорт, устойчиво потребление и производство, 
съхранение и управление на природните ресурси, обществено здраве, социална 
интеграция, демографско развитие и миграция и световна бедност. Водещи принципи 
на стратегията са интегрираното разглеждане на икономически, социални и екологични 
въпроси, засилването на социалния диалог, увеличаването на корпоративната социална 
отговорност, предохранителният принцип и принципът "замърсителят плаща". Освен 
това, решението на Съвета предвижда инвестиции в човешки, социални и екологични 
ресурси, технологични иновации и нови екологични услуги, с цел да се създаде 
предпоставка за дългосрочна конкурентоспособност, благоденствие, социално 
сближаване, качествени и стойности работни места и по-добро опазване на околната 
среда. 

Също така през 2009 г. Съветът утвърди задължението на ЕС да вземе съществено 
участие в международната борба срещу нарастващото глобално затопляне. В своите 
решения ЕС се ангажира до 2020 г. да намали своите парникови емисии с най-малко 
20 % в сравнение с 1990 г., както и да покрива 20 % от енергийните си нужди с 
възобновяеми енергийни източници до 2020 г.   Според изследване на 
Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) глобалното затопляне 
може да се ограничи до 2°C, само ако до 2050 г.2 индустриализираните страни 
ограничат своите парникови емисии с 80–90 % в сравнение с 1990 г. Това означава за 
Европейския съюз, че усилията в областта на възобновяемите енергии и енергийната 
ефективност трябва значително да се ускорят.

Какво представляват "зелените" работни места? 

От определението на Съвета за устойчиво развитие става ясно, че са засегнати почти 
всички съответни промишлени и обслужващи сектори. Поради тази причина 
настоящият доклад следва обширното определение на МОТ за "зелените" работни 
места3. Следователно "зелените" работни места не се ограничават само до областите на 
                                               
1 Заключения на Европейския съвет от 10-11 декември 2009 г.

2 IPCC: Изменение на климата за 2007 г.: Обобщен доклад. Принос на Работни групи І, ІІ и ІІІ за 
Четвъртия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата, основен 
работен екип, Pachauri, R.K. и Reisinger, A. (Eds.), IPCC, Женева, Швейцария.

3 МОТ, информационен документ, озаглавен „Глобални предизвикателства към устойчивото развитие: 
Стратегии за зелени работни места”, представен на Конференцията на министрите на труда и заетостта 
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заетост, които са непосредствено свързани със защитата на околната среда. По-скоро 
едно работно място е "зелено", ако има принос за промяната към устойчива икономика, 
допринася за пестенето на енергия, използването на възобновяема енергия, опазването 
на природните ресурси, опазването и възстановяването на екосистемата и биологичното 
разнообразие, както и избягване на проблема с отпадъците и замърсяването на въздуха. 

Въз основа на това определение не споделям мнението на Комисията, че "зелени" 
работни места се откриват преди всичко в сектора на високите технологии, а следвам 
заключенията на МОТ, че всички квалификационни сфери са определено засегнати от 
промяната към по-голяма устойчивост, което води до друг анализ на нуждите от 
образование и допълнително обучение и необходимостта от екологично образование 
като цяло. 

Оптимизиране на потенциала за заетост

Положителният страничен ефект от разпространяването и насърчаването на 
възобновяемите енергии и енергийната ефективност е огромен. Така изследването на 
„Грийнпийс“1 оценява потенциала на работните места в сферата на възобновяемата 
енергия и енергийната ефективност в световен мащаб в размер на повече от 8 милиона. 

Опитът в Германия потвърждава тази прогноза и ясно показва, че силното разрастване 
на сектора на възобновяемите енергии има непосредствено въздействие върху 
работните места. Въз основа на Закона за възобновяемата енергия в Германия са 
създадени нови 250 000 работни места; по този начин Германия играе водеща роля, 
като се направи сравнение на международно ниво. Като се има предвид непрякото 
въздействие върху заетостта, от влизането си в сила през 2000 г. законът осигурява 
редовно повишаване на заетостта. Прогнозите предвиждат нарастване на броя на 
заетите лица с 400 000 до 2020 г.  Това, което не е взето под внимание в моделите на 
нетните калкулации на Европейската комисия в нейното изследване2 относно 
състоянието на заетостта в Европа през 2009 г., е фактът, че растежът на заетостта в 
новите устойчиви сектори, като сектора на възобновяемите енергии в Германия, се 
стабилизира допълнително от нарастващата износна дейност. Комисията определя 
нетната стойност на растежа само въз основа на европейския вътрешен пазар и забравя 
потенциала, който ЕС може да придобие чрез световна водеща роля при прехода към 
устойчива икономика. 

Успехът на германския пример обаче се основава преди всички на това, че Законът за 
възобновяемата енергия (EEG), Законът за енергийния паспорт и публично 
финансираните програми за кредитиране предлагат на инвеститорите дългосрочна и 
надеждна рамка. Без тези ясни политически и финансови положения потенциалът на 
пазара на труда не може да бъде развит. 

Междувременно други страни от ЕС следват примера на Германия. Поради тази 

                                                                                                                                                  
на страните от Г8, проведена в Ниигата, Япония, от 11 до 13 май 2008 г.
1 Доклад на „Грийнпийс“ и Европейския съвет за възобновяема енергия (EREC), озаглавен „Да работим 
за климата: възобновяеми енергии и революция на зелените работни места“ за 2009 г.,
2 Европейска комисия „Заетост в Европа през 2009 г.“
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причина Европейският съюз трябва да включи задълженията за надеждни рамкови 
условия в стратегията „Европа 2020“ и своевременно да поеме законодателни 
инициативи. В рамките на своите правомощия държавите-членки трябва бързо да 
предприемат съответните мерки. Това също означава, че промяната към устойчива 
икономика следва да се установи като основна цел във всички процедури на ЕС за 
отпускане на средства, и по-специално структурните фондове. През следващите десет 
години трябва систематично да се дава ход на необходимите инвестиции. 

Действителният потенциал за работни места на новото устойчиво развитие трудно 
може да се измери и представените във въведението на настоящия доклад изследвания 
по отношение на конкретни числа са неясни и отчасти си противоречат. Изчисленията 
се различават съществено, в зависимост от рамковите условия. Това се вижда от 
примера с транспортния сектор. 

Изследването на Програмата на ООН за околната среда (UNEP)1 разглежда промените в 
градската мобилност от моторизиран индивидуален транспорт към ефективни системи 
за градски транспорт и определя коефициент на потенциала за растеж на заетостта от 
2,5 до 4,1. С финансовите сценарии, които Комисията е използвала досега, секторът на 
градския транспорт попада под огромен натиск. Докато за развитието на 
електрическите автомобили на разположение има значителни изследователски и 
промишлени ресурси, секторът на градския транспорт и съответните превозни средства 
са изключени от програми за подпомагане. В градското пространство двете форми на 
придвижване се намират в непосредствена конкуренция. Възможният потенциал за 
заетост на устойчивата мобилност може да се развие правилно, едва когато този 
потенциал се разкрие чрез политически рамкови условия и финансови решения. 
Потенциалът на продажбите и услугите във велосипедния транспорт е подобен на този 
в обществения транспорт. В екологичната оценка и двете форми на придвижване стоят 
пред електрическия автомобил. 

Нова устойчива икономика за социална, всеобхватна Европа

Промяната към устойчива икономика е не само екологична необходимост, а трябва да 
бъде и част от нашата стратегия за социална Европа. Успешната промяна зависи до 
голяма степен от приемането й от страна на жителите на Европа, като това приемане 
може единствено да се осъществи, ако можем да покажем, че нашите стратегии за 
промяната към устойчива икономика имат справедлива социална насоченост и в 
дългосрочен план водят до по-високи стойности на заетостта, по-добри условия на труд 
и повишена социална сигурност. Цел на новата устойчива икономика трябва да бъде
социалната и екологична устойчивост, а социално справедливото управление на 
промяната е основен градивен елемент на такава стратегия.

Добра работа

По-специално тук се повдига въпросът за качеството на работното място. Несигурните 

                                               
1 UNEP, МОТ, IOE и ITUC „Зелени работни места: Към достойни условия на труд в устойчив, 
нисковъглероден свят“ за 2008 г.
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трудови правоотношения се увеличават, особено в средата на слабо квалифицираните 
работници. Въз основа на обширното определение на Европейския съвет за устойчиво 
развитие не считам, че целта на доклада е да представи само в цифров вид екологичния 
потенциал на работните места, а също така проучих и въпроса по какъв начин могат да 
се осигурят добри условия на труд за "зелени" работни места и как промяната към 
устойчива икономика може да има справедлива социална насоченост.

При проучването за настоящия доклад бързо стана ясно, че аспектът за условията на 
труд е ключов елемент в новите отрасли. Както заетите в соларната промишленост, 
например в Източна Германия, така и представителите на отрасъла за производство на 
електроенергия от вятъра, критикуват високия производствен натиск, който, обединен с 
международния натиск на конкуренцията, води до ниско заплащане и лоши условия на 
труд. При тези условия е повече от трудно да се убедят работници за смяна на отрасъла, 
например работниците от въгледобивната промишленост, която има дългогодишни 
традиции в осигуряването на добри условия на труд и социална сигурност. В разговори 
със сдружения на работодателите и профсъюзи се изяснява, че основният проблем в 
тези нови сектори са преди всичко липсващите представителни органи на двете страни; 
вече са налице проекти, които целят насърчаване създаването на такива органи, и моят 
доклад ясно подкрепя тези усилия. 

Изисквания по отношение на квалификациите

Социално справедлива промяна означава да се обърне внимание на въпроса за 
образованието и обучението на хората. На първо място, това означава гарантиране на 
реалното използване на потенциала на зелената икономика за разкриване на работни 
места. Потенциалът за растеж на определени сектори може да се реализира, само ако са 
налице достатъчно добре образовани/обучени работници.  От друга страна, трябва да се 
гарантира, че промяната е възможност за всички: млади и възрастни хора, жени, лица 
на или извън пазара на труда. Днес обаче все още не може да се предвиди кои 
квалификации и в каква степен ще бъдат необходими. При все това е ясно, че трябва да 
ориентираме възможностите за образование/обучение, както и стратегиите за учене 
през целия живот, по посока към устойчивостта, Ще бъдат необходими специализирани 
програми, гарантиращи, например, че една работничка, заета в продължение на 30 
години във въгледобивната промишленост, може да смени работата си. За да се 
управлява успешно голямата необходимост от нова квалификация,  преквалификация и 
допълнително обучение, трябва да се анализира кои групи от заети и търсещи работа 
лица се нуждаят от специална подкрепа и да се планират съответните мерки.

Социално справедлива промяна 

Промяната изисква голяма степен на гъвкавост, а в някои случаи дори и мобилност. 
Често цитираният пример на Дания показва, че хората възприемат голямата степен на 
гъвкавост на пазара на труда като възможност, а не като заплаха, когато социалната 
сигурност се гарантира от държавни системи и силни социални партньорства и 
предвидливото управление на квалификациите предлага перспективи. Предпоставка за 
успеха на прехода към устойчива икономика е гарантирането на социалната сигурност 
на работниците в предвидените фази на промяна.


