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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném 
hospodářství
(2010/2010(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní
a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Začleňování udržitelného rozvoje do politik EU: 
Přezkum strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj za rok 2009“ (KOM(2009)0400),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 ze dne 15. ledna 
2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských 
přístrojů štítky (přepracované znění)1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 
2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES2,

– s ohledem na bílou knihu Komise nazvanou „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování
k evropskému akčnímu rámci“ (KOM(2009)0147) a na své usnesení k tomuto tématu ze 
dne XX. dubna 20103,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Doprava šetrnější k životnímu prostředí“ 
(KOM(2008)0433),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Strategie pro provedení internalizace vnějších 
nákladů“ (KOM(2009)0435),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Energetická politika pro Evropu“ 
(KOM(2007)0001),

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 10.a 11. prosince 2009, zejména na body 21–
24,

– s ohledem na zprávu předsednictví Rady o hodnocení strategie udržitelného rozvoje EU
v roce 20094,

– s ohledem na Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC) a její Kjótský 
protokol,

                                               
1 Úř. věst. L 39, 13. 2. 2008, s. 1.
2 Úř. věst. 140, 5. 6. 2009, s. 16.
3 Přijaté texty, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 1. 12. 2009.
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– s ohledem na dokument Mezivládního panelu pro změnu klimatu z roku 2007 nazvaný 
„Změna klimatu 2007: souhrnná zpráva, příspěvek pracovních skupin I, II a III ke čtvrté 
hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu“,

– s ohledem na Sternovu zprávu z roku 2006 o hospodářských důsledcích změny klimatu,

– s ohledem na iniciativu za pracovní místa šetrná vůči životnímu prostředí Programu OSN 
pro životní prostředí (UNEP), Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní organizace 
zaměstnavatelů (IOE) a Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) z roku 2008 
nazvanou „Vytvořením zelených pracovních míst k důstojné práci v udržitelném, 
nízkouhlíkovém světě“,

– s ohledem na vysvětlující sdělení Mezinárodní organizace práce nazvané „Celosvětové 
výzvy udržitelného rozvoje: strategie pro zelená pracovní místa“ předložené na 
konferenci ministrů práce a zaměstnanosti zemí G8, která se konala v Niigatě v Japonsku 
od 11. do 13. května 2008,

– s ohledem na prohlášení OECD o zeleném růstu přijaté na zasedání Rady na úrovni 
ministrů, které se konalo 25. června 2009, a na probíhající strategii zeleného růstu,

– s ohledem na zprávu organizace Greenpeace a Evropské rady pro obnovitelnou energii 
(EREC) z roku 2009 nazvanou „Práce ve prospěch klimatu: obnovitelná energie
a revoluce zelených pracovních míst“,

– s ohledem na zprávu Evropské konfederace odborových svazů (ETUC) a Agentury pro 
sociální rozvoj (SDA) nazvanou „Změna klimatu a zaměstnanost: dopad změny klimatu 
na zaměstnanost v EU-25 a opatření ke snížení emisí CO2 do roku 2030“,

– s ohledem na zprávu Komise nazvanou „Zaměstnanost v Evropě v roce 2009“, zejména 
na kapitolu 3: Změna klimatu a její vliv na trh práce,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plán evropské hospodářské obnovy“ 
(KOM(2008)0800) a na své usnesení k tomuto tématu ze dne 11. března 20091,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Urychlit oživení evropské ekonomiky“ 
(KOM(2009)0114),

– s ohledem na společnou analýzu evropských sociálních partnerů ze dne 18. října 2007 
nazvanou „Klíčové výzvy evropských trhů práce“,

– s ohledem na „Rámec akcí pro celoživotní rozvoj schopností a kvalifikací“, který přijali 
evropští sociální partneři roku 2002,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Předvídání a zohledňování potřeb trhu práce
a potřebných kvalifikací“ (KOM(2008)0868),

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2009)0123.
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– s ohledem na dokument o výzkumu Evropského střediska pro rozvoj odborného 
vzdělávání (CEDEFOP) z roku 2009 nazvaný „Budoucí potřeby zeleného hospodářství
v oblasti kvalifikací“,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro regionální 
rozvoj a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7–0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že Evropská rada roku 2009 potvrdila, že udržitelný rozvoj je 
ústředním cílem Lisabonské smlouvy, a že k hlavním zásadám strategie EU pro 
udržitelnost patří integrované posuzování hospodářských, sociálních a ekologických 
záležitostí, zintenzivnění sociálního dialogu, zvýšení sociální odpovědnosti podniků
a posílení zásady předběžné opatrnosti a zásady „znečišťovatel platí“,

B. vzhledem k tomu, že ústředním bodem strategie Evropa 2020 je podpora hospodářství, 
které je šetrné vůči zdrojům i životnímu prostředí a současně je konkurenceschopné,

C. vzhledem k tomu, že průmyslové země by měly do roku 2050 snížit své emise CO2 oproti 
roku 1990 o 80–90 %,

D. vzhledem k tomu, že přechod k udržitelnému hospodářství má na různá odvětví různý 
dopad, že pracovní místa jsou nově vytvářena, nahrazována, nebo i částečně rušena
a vzhledem k tomu, že veškerá pracovní místa je nutno přizpůsobit udržitelnému způsobu 
výroby a pracovním postupům, které budou účinně využívat zdroje, a že tak největší 
potřeba změn vzniká v rámci stávajících pracovních poměrů,

E. vzhledem k tomu, že tento přechod vede ke stabilizaci zaměstnanosti a v některých 
odvětvích k značnému nárůstu pracovních míst a má významné vedlejší dopady; 
vzhledem k tomu, že tam, kde byly vytvořeny spolehlivé rámcové podmínky, lze 
zaznamenat stálý růst zaměstnanosti, který je upevňován rostoucími vývozy,

F. vzhledem k tomu, že nová odvětví často nejsou začleněna do struktur sociálního dialogu,
že neexistují kolektivní smlouvy ani odvětvové kodexy, že jsou nová odvětví vystavena 
vysokému tlaku na výrobu a konkurenčnímu tlaku a vzhledem k tomu, že v regionech
s vysokou nezaměstnaností je vyvíjen velký tlak, aby byly přijímány špatné pracovní 
podmínky,

G. vzhledem k tomu, že v Lisabonské smlouvě je jako cíl zakotveno rovné postavení žen
a mužů, že jsou ženy nedostatečně zastoupeny například ve stavebnictví a výzkumu,
a proto nemají z nárůstu zaměstnanosti v zeleném hospodářství prospěch stejnou měrou 
jako muži,

Strategie zaměstnanosti v novém udržitelném hospodářství
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1. konstatuje, že investice do ekologického přechodu vytvářejí velký potenciál pro růst trhu 
práce a přinášejí nové možnosti příjmů a že pozitivní celková bilance bere v potaz ztráty
v některých odvětvích, které jsou nárůstem v jiných odvětvích více než vyrovnány;

2. podporuje hlavní iniciativu Komise v rámci strategie Evropa 2020, jíž je dokončit
v současnosti přechod k udržitelnému hospodářství, oddělit hospodářský růst od spotřeby 
zdrojů a energie, omezit emise poškozující klima a působit tak proti globálnímu 
oteplování; vítá plán zohlednit tento cíl v zákonných rámcových podmínkách, nástrojích 
pobídek v rámci tržního hospodářství, dotacích a zadávání veřejných zakázek; vyjadřuje 
politování nad tím, že se Komise ve strategii nezabývá potenciálem trhu práce a výzvami, 
jež přechod přináší; 

3. konstatuje, že největší podíl nových zelených pracovních míst je soustředěn v některých 
odvětvích, jako je stavebnictví, energie z obnovitelných zdrojů, environmentální 
technologie, udržitelná mobilita (doprava na kole a nákladní a osobní železniční 
doprava), recyklace, udržitelné zemědělství a lesní hospodářství, rybolov a služby
v oblasti životního prostředí; konstatuje, že velký potenciál zelené zaměstnanosti skýtá
i odvětví služeb;

4. žádá o převzetí definice Mezinárodní organizace práce1, podle níž jsou zelenými veškerá 
pracovní místa, která podporují udržitelný rozvoj; zdůrazňuje, že tato definice zahrnuje 
na jedné straně pracovní místa, jež přímo snižují spotřebu energie a surovin, chrání 
ekosystémy a biologickou rozmanitost a snižují na nejnižší možnou míru produkci
odpadů a znečišťování ovzduší, a na straně druhé všechna pracovní místa, jež zmenšují 
ekologickou stopu; uznává, že vzhledem k relativní povaze této definice nelze potenciál 
tvorby pracovních příležitostí s konečnou platností určit;

5. zdůrazňuje, že veškerá pracovní místa musí podporovat cíl udržitelného rozvoje a že 
způsob výroby a pracovní postupy musí být co nejúčinnější, pokud jde o zdroje a energii; 
že tento přístup musí platit pro celý dodavatelský řetězec;

Optimalizace potenciálu zaměstnanosti

6. vyzývá k vytvoření evropské strategie zaměstnanosti v udržitelném hospodářství, jejímž 
cílem bude optimalizovat potenciál tvorby pracovních příležitostí a současně věnovat 
zvláštní pozornost důstojné práci, potřebám v oblasti kvalifikací a sociálně spravedlivému 
přechodu; zdůrazňuje, že udržitelné hospodářství spojuje sociální a ekologické cíle;

7. vyzývá Komisi, členské státy a sociální partnery, aby zajistili, že ze strategie udržitelných 
pracovních míst budou mít v EU prospěch všichni obyvatelé; vyzývá, aby se zaměřila 
pozornost na občany, kteří se nacházejí na okraji trhu práce a na nejzranitelnější
zaměstnance s nízkou kvalifikací;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby stanovily normy v oblasti životního prostředí
a zavedly finanční pobídky, které vytvoří spolehlivé rámcové podmínky alespoň na deset 
let, a přinesou tak právní jistotu i jistotu při plánování; žádá, aby byly využity finanční 
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nástroje, jež jsou k dispozici, a aby udržitelné hospodaření bylo zařazeno do finančního 
výhledu a strukturálního fondu jakožto cíl, který je třeba podporovat;

9. vyzývá EU a členské státy, aby předjímaly změny, tzn. aby odstranily nedostatky
v informovanosti a nejistotu a posílily povědomí občanů o tomto tématu, podporovaly 
procesy sociálního učení a změny ve spotřebitelských zvyklostech; konstatuje, že 
společnosti investují do čistých technologií jedině za předpokladu, že mají určitou jistotu 
ohledně budoucích přínosů, a že zaměstnanci jsou ochotni se s přechodem vypořádat, 
jestliže existuje sociální síť a vyhlídky na budoucí zaměstnanost;

10. vyzývá EU, členské státy a sociální partnery, aby bojovali proti diskriminaci
a podporovali rovnost žen a mužů v udržitelném hospodářství, aby vytvářeli pracovní 
prostředí, jež do těchto odvětví přiláká ženy a udrží je v nich, aby omezili dělení 
pracovních míst podle pohlaví a rozdíly v platech a zavedli 40% kvóty pro zastoupení žen 
ve vedeních společností;

Důstojná práce

11. konstatuje, že Komise přeceňuje potenciál tvorby pracovních příležitostí pro vysoce 
kvalifikované zaměstnance v udržitelném hospodářství, a ztrácí tak ze zřetele mnoho 
pracovních míst v pásmu střední a nižší kvalifikace; vyzývá členské státy, aby 
přehodnotily význam pracovních míst, pro která je třeba střední a nižší kvalifikace,
a zajistily v jejich rámci dobré pracovní podmínky;

12. konstatuje, že v nových odvětvích existuje z důvodu nižšího organizačního stupně na 
straně zaměstnanců i zaměstnavatelů velké riziko nejistých pracovních poměrů
a špatných pracovních podmínek; vyzývá EU a členské státy, aby v nových odvětvích 
vytvořily rámcové podmínky k vytvoření subjektů zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele; vyzývá Komisi, aby podporovala výměnu příkladů osvědčených 
postupů po celé EU;

13. vyzývá sociální partnery, aby byli vstřícní vůči novým odvětvím a strategiím k zapojení 
odvětvových sdružení do sociálního partnerství a k podpoře zvyšování podílu žen
v subjektech zastupujících zaměstnance a zaměstnavatele, v nichž dominují muži;

14. vyzývá EU a členské státy, aby v budoucnosti spojovaly veřejnou podporu pro nové 
oblasti výroby s minimálními sociálními normami a zaváděním subjektů zastupujících 
zaměstnance a zaměstnavatele, jako jsou podnikové rady a odvětvové svazy;

15. vyzývá EU, aby vytvořila rámec pro urychlení přechodu a restrukturalizaci a zaručila 
všem dotčeným zaměstnancům právo účastnit se odborné přípravy a systémů 
celoživotního vzdělávání; vyzývá členské státy, zaměstnavatele a zaměstnance, aby 
chápali řízení dovedností, odbornou přípravu a celoživotní vzdělávání jako společnou 
odpovědnost, tak jak je uznána v rámcové dohodě sociálních partnerů o celoživotním 
vzdělávání z roku 2002;

Požadavky na dovednosti
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16. zdůrazňuje, že členské státy musí přizpůsobit své systémy odborné přípravy a vzdělávání 
tak, aby zajistily, že pracovníci budou moci přizpůsobit své dovednosti potřebám trhu 
práce v udržitelném hospodářství, jež spočívá v koncepci odborné přípravy založené na 
dovednostech;

17. vyzývá členské státy, aby přizpůsobily nabídky odborné přípravy a strategie 
celoživotního vzdělávání potřebám starších zaměstnanců tak, aby byl zajištěn vysoký 
podíl účastníků i z řad osob starších 55 let;

18. vyzývá členské státy a sociální partnery, aby zavedli kvóty, cílené náborové systémy, 
specializované učňovské vzdělávání a iniciativy v oblasti odborné přípravy pro ženy; 

19. doporučuje, aby byl cíl Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci přeorientován 
na podporu udržitelného hospodářství;

20. vyzývá členské státy, aby v zájmu řízení potřebných dovedností zřídily fondy pro 
přechodné období, které by mohly být financovány z Tobinovy daně z finančních 
transakcí, z daní z uhlíku a ekologických daní a z příjmů z obchodování s emisními právy
a nevyužitými emisními právy na období 2008–2013;

21. vyzývá EU a členské státy, aby podpořily a učinily jedním z cílů Evropského sociálního 
fondu podporu přizpůsobení se udržitelnému hospodářství;

22. připomíná, že rozměr udržitelnosti by neměl zůstat omezen na odbornou přípravu na 
pracovních místech souvisejících se životním prostředím, ale že je třeba jej začlenit do 
veškerých programů odborné přípravy a učinit z něj podmínku financování;

Sociálně spravedlivý přechod

23. vyzývá EU a členské státy, aby vytvořily rámcové podmínky pro sociálně spravedlivou 
transformaci, které omezí rizika přechodu pro všechny zaměstnance na co nejmenší 
možnou míru a optimalizují jeho přínosy;

24. zdůrazňuje, že náklady vzniklé v důsledku chybějícího řízení transformace jsou 
mnohonásobně vyšší než investice prováděné s předstihem; vyzývá Komisi, členské státy
a sociální partnery, aby společně převzali zodpovědnost za preventivní řízení 
transformace;

25. připomíná, že stěžejními preventivními opatřeními jsou prosazování kolektivních dohod
a jejich podpora v zájmu předjímání změny a zabránění rušení pracovních míst
a propouštění, společně s posilováním sociální jistoty, režimů podpory příjmů a aktivních 
odvětvových iniciativ odborné přípravy;

26. zdůrazňuje, že aby byl přechod sociálně spravedlivý, musí se zaměstnanci na tomto 
procesu podílet jako partneři; vyzývá k zapojení „zelených zástupců“ odborových svazů 
do aktivit společností, aby se aktivně podíleli na přeměně svých pracovišť, společností
a průmyslových odvětví tak, aby byly šetrnější vůči životnímu prostředí;
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27. vyzývá členské státy a sociální partnery, aby při řízení přechodu strukturovaně 
spolupracovali se subjekty činnými v oblasti životního prostředí včetně nevládních 
organizací;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Závazek EU k udržitelnosti

Evropská rada ve svém rozhodnutí o strategii Evropské unie pro udržitelný rozvoj1 v prosinci 
roku 2009 definovala rozvoj jako udržitelný, jestliže plní potřeby dnešní generace tak, aby 
nebyla ohrožena možnost uspokojování potřeb generací budoucích. Toto rozhodnutí uvádí 
sedm hlavních výzev: změnu klimatu a energie šetrné vůči životnímu prostředí, udržitelnost
v dopravě, udržitelnost spotřeby a výroby, šetrné hospodaření s přírodními zdroji, veřejné 
zdraví, sociální integraci, demografické změny a migraci a chudobu ve světě. Hlavními 
zásadami strategie jsou integrované posuzování hospodářských, sociálních a ekologických 
záležitostí, zintenzivnění sociálního dialogu, zvýšení sociální odpovědnosti podniků a posílení 
zásady předběžné opatrnosti a zásady „znečišťovatel platí“. Kromě toho rozhodnutí Rady 
stanoví investice do lidského a sociálního kapitálu a kapitálu životního prostředí, 
technologických inovací a nových ekologických služeb s cílem vytvořit dlouhodobé 
předpoklady pro konkurenceschopnost, blahobyt, sociální soudržnost, vysoce kvalitní 
pracovní místa a lepší ochranu životního prostředí. 

Rada rovněž roku 2009 potvrdila závazek EU podstatně se podílet na mezinárodním boji proti 
rostoucímu celosvětovému oteplování. EU se ve svých rozhodnutích zavázala, že sníží emise 
skleníkových plynů do roku 2020 alespoň o 20 % oproti roku 1990 a že do roku 2020 pokryje 
svou energetickou potřebu z 20 % z obnovitelných zdrojů. Podle šetření Mezivládního panelu 
pro změnu klimatu lze omezit celosvětové oteplování na 2 °C jedině za předpokladu, že 
průmyslové země sníží emise skleníkových plynů do roku 20502 o 80–90 % ve srovnání
s úrovněmi z roku 1990. To pro Evropskou unii znamená, že je nutno snahy v oblasti 
obnovitelných energií a energetické účinnosti podstatně urychlit.

Co jsou to zelená pracovní místa? 

Již definice udržitelného rozvoje Rady ukazuje, že jsou dotčena téměř všechna relevantní 
průmyslová odvětví a odvětví služeb. Proto se tato zpráva drží rozsáhlé definice zelených 
pracovních míst Mezinárodní organizace práce.3 Podle ní nelze zelená pracovní místa omezit 
na oblasti zaměstnanosti, jež jsou přímo spojeny s ochranou životního prostředí. Pracoviště je 
naopak zelené, jestliže přispívá k přechodu k udržitelnému způsobu hospodaření a k úsporám 
energie, využívání obnovitelných energií, šetření přírodních zdrojů a ekosystému, 
zachovávání a obnově biologické rozmanitosti a k tomu, aby se zabraňovalo vytváření odpadu
a znečišťování ovzduší. 

                                               
1 Závěry Evropské rady ze dne 10. a 11. prosince 2009.

2 IPPC: Změna klimatu 2007: souhrnná zpráva, příspěvek pracovních skupin I, II a III ke čtvrté hodnotící zprávě 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu, kol. autorů, Pachauri, R.K. a Reisinger, A. (Eds.), IPCC, Ženeva, 
Švýcarsko.

3 Vysvětlující sdělení Mezinárodní organizace práce nazvané „Celosvětové výzvy udržitelného rozvoje: strategie 
pro zelená pracovní místa“ předložené na konferenci ministrů práce a zaměstnanosti zemí G8, která se konala 
v Niigatě v Japonsku od 11. do 13. května 2008.
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Vycházím z této definice, a proto nesdílím názor Komise, že se zelená pracovní místa 
nacházejí především v oblasti špičkových technologií, ale souhlasím se závěry Mezinárodní 
organizace práce, že přechod k větší udržitelnosti se ve značné míře týká všech oblastí 
kvalifikací, což vyžaduje další analýzu potřeby vzdělávání a další odborné přípravy a potřeby 
ekologického vzdělávání obecně. 

Optimalizace potenciálu k zaměstnanosti

Pozitivní vedlejší vliv budování a podpory oblasti obnovitelných energií a energetické 
účinnosti je značný. Studie Greenpeace1 odhaduje potenciál tvorby pracovních míst v oblasti 
obnovitelných energií a energetické účinnosti na celém světě na více než 8 milionů míst. 

Zkušenosti z Německa tyto odhady potvrzují a jasně ukazují, že intenzivní rozvíjení odvětví 
obnovitelných energií má okamžitý vliv na pracovní místa. V Německu vzniklo v důsledku 
zákona a obnovitelných energiích 250 000 nových pracovních míst; Německo tak v této 
oblasti zaujímá v mezinárodním srovnání přední místo. Jestliže započítáme nepřímý vliv na 
zaměstnanost, postaral se tento zákon od svého vstupu v platnost v roce 2000 o pravidelný 
růst zaměstnanosti; prognózy počítají s nárůstem o 400 000 zaměstnaných osob do roku 2020.
V modelových výpočtech čistého nárůstu ve studii Evropské komise2 o stavu zaměstnanosti
v Evropě v roce 2009 nebylo zohledněno, že nárůst zaměstnanosti v nových udržitelných 
odvětvích, jako jsou odvětví obnovitelných energií v Německu, je navíc stabilizován nárůstem 
vývozu. Komise uvádí údaje o čistém nárůstu samostatně pro vnitřní trh EU a zapomíná na 
potenciál, jaký Evropské unii skýtá její celosvětově přední úloha při přechodu k udržitelnému 
hospodářství. 

Úspěch německého příkladu je ovšem rozhodujícím způsobem založen na tom, že zákon
o obnovitelných energiích (EEG), zákon o energetickém průkazu a úvěrové programy
s veřejnou podporou poskytly investorům dlouhodobé a spolehlivé rámcové podmínky. Pokud 
není politický a finanční směr udán takto jednoznačně, nelze uvolnit potenciál trhu práce. 

Německý příklad zatím následují další země EU. Evropská unie se proto musí zavázat, že 
vytvoří ve své strategii Evropa 2020 spolehlivé rámcové podmínky a včas sáhne k zákonným 
iniciativám. Členské státy ji v tom musí v rámci svých oblastí kompetencí rychle následovat. 
Mimo jiné to znamená, že přechod k udržitelnému hospodářství musí být zakotven jako 
hlavní cíl ve všech postupech pro přidělování finančních prostředků v EU, zejména ze 
strukturálních fondů. V příštích deseti letech musíme systematicky popohnat další potřebné 
investice. 

Skutečný potenciál nového udržitelného rozvoje k tvorbě zaměstnanosti lze obtížně změřit,
a proto jsou studie uvedené v preambuli této zprávy nejasné, pokud jde o konkrétní čísla,
a zčásti si odporují. Výpočty se až příliš liší v závislosti na rámcových podmínkách, což se 
ukazuje například i na odvětví dopravy. 

                                               
1 Zpráva Greenpeace a Evropské rady pro obnovitelnou energii (EREC) z roku 2009 nazvaná „Práce ve prospěch 
klimatu: obnovitelná energie a revoluce zelených pracovních míst“.
2 Evropská komise, „Zaměstnanost v Evropě 2009“.
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Studie Programu OSN pro životní prostředí1 se zabývá přechodem mobility ve městě od 
motorizované individuální dopravy k účinným systémům městské veřejné dopravy a uvádí 
násobek potenciálu zaměstnanosti od 2,5 do 4,1. Kvůli scénářům podpory, které Komise 
dosud provádí, se však odvětví městské veřejné dopravy dostalo pod nadměrný tlak. Zatímco 
na výzkum a průmyslovou výrobu elektromobilů jsou k dispozici obrovské finanční 
prostředky, odvětví veřejné dopravy a příslušné dopravní prostředky jsou z podpůrných 
programů vyjmuty. V městském prostoru si tyto dva druhy mobility navzájem přímo 
konkurují. Případný potenciál zaměstnanosti, který má udržitelná mobilita, by se mohl 
správně rozvinout, jen kdyby se prostřednictvím rámcových podmínek a finančních pobídek 
využil i tento volný prostor. Podobně jako veřejná doprava skýtá potenciál i provozování 
servisních služeb pro cyklisty. Oba tyto druhy mobility předčí z hlediska ekologie 
elektromobil. 

Nové udržitelné hospodářství v sociální Evropě pro všechny

Přechod k udržitelnému hospodářství je nejen ekologickou nutností, ale musí tvořit součást 
naší strategie pro sociální Evropu. Úspěch tohoto přechodu ve značné míře závisí na jeho 
přijatelnosti pro občany v Evropě, přičemž jejich souhlas můžeme získat jedině tehdy, když 
ukážeme, že naše strategie pro přechod k udržitelnému hospodářství jsou sociálně spravedlivé
a v dlouhodobém výhledu povedou ke zvýšení zaměstnanosti, lepším pracovním podmínkám
a větší sociální jistotě. Cílem nového udržitelného hospodářství musí být sociální a ekologická 
udržitelnost, přičemž základním stavebním kamenem takové strategie je sociálně spravedlivé 
řízení přeměny.

Důstojná práce

Vyvstává zde zejména otázka kvality pracovních míst. Právě v oblasti zaměstnání lidí s nižší 
kvalifikací přibývá nejistých pracovních smluv. Vycházím z rozsáhlé definice udržitelného 
rozvoje Evropské rady, tudíž nevidím cíl zprávy v tom, aby pouze vyčíslila potenciál tvorby 
zelených pracovních míst. Měla by se zabývat také otázkou, jak lze pro „zelená pracovní 
místa“ zajistit důstojné pracovní podmínky a jak lze uskutečnit přechod k udržitelnému 
hospodářství tak, aby byl sociálně spravedlivý.

Při přípravách této zprávy vyšlo rychle najevo, že hledisko pracovních podmínek v nových 
odvětvích je ústředním prvkem. Zaměstnanci v odvětví solární energie, například ve 
východním Německu, stejně jako zástupci odvětví větrné energie si stěžují na vysoký tlak na 
výrobu, který spolu s mezinárodním konkurenčním tlakem vede k vyplácení nižších mezd
a ke špatným pracovním podmínkám. Za takových okolností je víc než obtížné získat 
zaměstnance pro změnu odvětví, například pro přechod z uhelného hospodářství, které má 
dlouhou tradici dobrých pracovních podmínek a sociální jistoty. Z rozhovorů se sdruženími
zaměstnavatelů a s odbory jasně vyplývá, že je v těchto nových odvětvích značným 
problémem to, že v nich na obou stranách chybějí struktury zastoupení; objevují se první 

                                               
1 Iniciativa za pracovní místa šetrná vůči životnímu prostředí Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), 
Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (IOE) a Mezinárodní odborové 
konfederace (ITUC) z roku 2008 nazvaná „Vytvořením zelených pracovních míst k důstojné práci v udržitelném, 
nízkouhlíkovém světě“.
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projekty, jež se pokoušejí takové struktury prosazovat, a moje zpráva tyto snahy také 
jednoznačně podporuje. 

Požadavky na kvalifikaci

Sociálně spravedlivý přechod se musí zabývat také otázkami vzdělávání a odborné přípravy. 
Na jedné straně se jedná o otázku zajištění toho, aby mohl být potenciál zaměstnanosti 
zelenějšího hospodářství skutečně využit. Potenciál růstu lze v některých odvětvích naplnit, 
jen pokud budou k dispozici zaměstnanci s dostatečně vyhovujícím vzděláním či kvalifikací. 
Na druhé straně je nutno zajistit, že tento přechod bude příležitostí pro všechny: pro mladé
i starší, pro ženy, pro osoby s dobrým postavením na trhu práce i bez něj. Dnes ještě nelze
s jistotou předpovědět, jaké dovednosti v jakém rozsahu budou zapotřebí. Je však zřejmé, že 
musíme nabídky vzdělávání a odborné přípravy a rovněž strategie celoživotního učení
v předjímání situace zaměřit na udržitelnost a že bude třeba specializovaných programů, aby 
se zajistilo, že šanci ke změně dostane například i zaměstnankyně, která 30 let pracovala
v uhelném hospodářství. Abychom se mohli z hlediska řízení úspěšně vyrovnat s velkou 
potřebou nových kvalifikací, rekvalifikací a další odborné přípravy, je nutno analyzovat, které 
skupiny zaměstnanců a osob hledajících práci potřebují zvláštní podporu, a naplánovat 
odpovídající opatření.

Sociálně spravedlivý přechod 

Přechod vyžaduje vysokou míru pružnosti, v některých případech dokonce i mobilitu. Často 
uváděný dánský příklad ukazuje, že lidé chápou vysokou míru pružnosti na trhu práce jako 
příležitost, a nikoli jako riziko tehdy, pokud jim státní systémy a silná sociální partnerství 
poskytují sociální jistotu a řízení kvalifikací, které předjímá budoucí vývoj, jim nabízí 
perspektivu. K podmínkám úspěšného přechodu k udržitelnému hospodářství patří to, aby byli 
zaměstnanci v potřebných fázích změny sociálně zajištěni.


