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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tööhõivevõimaluste arendamise kohta uue säästva majanduse raames
(2010/2010(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Säästva arengu kaasamine ELi poliitikavaldkondadesse:
Euroopa Liidu säästva arengu strateegia läbivaatamine 2009. aastal” (KOM(2009)0400);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 
106/2008 ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta (uuesti 
sõnastatud)1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 
2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta 
ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta2;

– võttes arvesse komisjoni valget raamatut „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik” (KOM(2009)0147) ja oma XX aprilli 2010. aasta resolutsiooni selle 
kohta3;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Keskkonnahoidlik transport” (KOM(2008)0433);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Väliskulude sisestamise strateegia” (KOM(2008)0435);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa energiapoliitika” (KOM(2007)0001);

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2009. aasta kohtumise järeldusi, 
eelkõige punkte 21–24;

– võttes arvesse nõukogu eesistuja aruannet Euroopa Liidu säästva arengu strateegia 
läbivaatamise kohta 2009. aastal4;

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni 
(UNFCCC) ja UNFCCC Kyoto protokolli;

– võttes arvesse valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertrühma 2007. aasta dokumenti 
„Kliimamuutused 2007: kokkuvõttev aruanne, I, II ja III töörühma panus 
valitsustevahelise kliimamuutuste töörühma neljandasse hindamisaruandesse”;

                                               
1 ELT L 39, 13.2.2008, lk 1.
2 ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 1.12.2009.
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– võttes arvesse Sterni 2006. aasta läbivaatamisaruannet kliimamuutuste 
majandusmehhanismide kohta;

– võttes arvesse ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP), Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
(ILO), Rahvusvahelise Tööandjate Organisatsiooni (IOE) ja Rahvusvahelise 
Ametiühingute Keskliidu (ITUC) 2008. aasta keskkonnasõbralike töökohtade algatust 
„Keskkonnasõbralikud töökohad: suund inimväärsele tööle jätkusuutlikus, madalate 
süsinikdioksiidi näitajatega maailmas”;

– võttes arvesse taustteavet „Säästva arengu globaalsed ülesanded: keskkonnasõbraliku 
tööhõive strateegiad”, mille Rahvusvaheline Tööorganisatsioon esitas 11.–13. mail 2008. 
aastal Jaapanis Niigatas toimunud G8 tööhõive- ja tööministrite konverentsil;

– võttes arvesse 25. juunil 2009. aastal ministrite tasemel toimunud nõukogu kohtumisel 
vastuvõetud OECD deklaratsiooni keskkonnahoidliku majanduskasvu kohta ning jätkuvat 
keskkonnahoidliku majanduskasvu strateegiat;

– võttes arvesse Greenpeace’i ja Euroopa Taastuvenergia Nõukogu (EREC) 2009. aasta 
aruannet „Töötades kliima heaks: taastuvenergia ja keskkonnasõbralike töökohtade 
revolutsioon”;

– võttes arvesse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC) ja Sotsiaalse Arengu 
Instituudi (SDA) 2007. aasta aruannet „Kliimamuutused ja tööhõive: kliimamuutuste 
mõju EL-25 tööhõivele ja CO2 heite vähendamise meetmed aastani 2030”;

– võttes arvesse komisjoni aruannet „Tööhõive Euroopas 2009”, eelkõige 3. peatükki 
kliimamuutuste mõjust tööturule;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa majanduse taastamise kava” (KOM(2008)0800) 
ja oma 11. märtsi 2009. aasta resolutsiooni selle kohta1;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa majanduse elavdamine” (KOM(2009)0114);

– võttes arvesse Euroopa tööturu osapoolte ühist 18. oktoobri 2007. aasta analüüsi 
„Euroopa tööturgude ees seisvad peamised väljakutsed”;

– võttes arvesse Euroopa tööturu osapoolte 2002. aasta „Pädevuste ja kvalifikatsioonide 
elukestva arendamise tegevusraamistikku”;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Uute töökohtade jaoks uued oskused. Tööturu vajaduste 
ja vajaminevate oskuste prognoosimine ja ühitamine” (KOM(2008)0868);

– võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2009. aasta 
uuringuaruannet uute oskuste vajadusest keskkonnahoidlikus majanduses;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning majandus- ja 
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0123.
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rahanduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A7-0000/2010),

A. arvestades, et 2009. aastal seadis Euroopa Ülemkogu säästva arengu Lissaboni lepingu 
keskseks eesmärgiks; arvestades et ELi säästva arengu strateegia suunised hõlmavad 
majanduslike, sotsiaalsete ja ökoloogiliste huvide ühitatud kaalutlemist, sotsiaalse 
dialoogi tugevdamist, ettevõtete sotsiaalse vastutuse suurendamist ning ettevaatuse ja 
„saastaja maksab” põhimõtet;

B. arvestades, et Euroopa 2020 strateegia keskmeks on ressursisäästliku, 
keskkonnasõbraliku ja konkurentsivõimelise majanduse edendamine;

C. arvestades, et tööstusriigid peaksid vähendama 2050. aastaks CO2 heidet 80–90% 1990.
aastaga võrreldes;

D. arvestades, et üleminek säästvale majandusele avaldab sektoriti erinevat mõju;
arvestades, et töökohti luuakse, need asenduvad uutega või kaovad osaliselt; arvestades, 
et kõigis töökohtades tuleks töötamine ja tootmine kohandada jätkusuutlikuks ja ressursse 
säästvaks, mistõttu suurim kohandamisvajadus puudutab kehtivaid töösuhteid;

E. arvestades, et see muutus toob kaasa tööhõive stabiliseerumise ning mõnes sektoris 
töökohtade suure juurdekasvu koos oluliste kõrvalmõjudega; arvestades, et 
usaldusväärsete raamtingimuste loomise korral võib täheldada tööhõive pidevat kasvu, 
mida stabiliseerib suurenev eksport;

F. arvestades, et uusi sektoreid ei lõimita sageli sotsiaalse dialoogi struktuuridega;
arvestades, et pole kollektiivlepinguid ega sektoripõhiseid reeglistikke; arvestades, et 
uued sektorid on suure tootmis- ja konkurentsisurve all; arvestades, et kõrge 
tööpuudusega piirkondades on suur surve aktsepteerida halbu töötingimusi;

G. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on Lissaboni lepingu eesmärk; arvestades, et 
naised on nt ehitusettevõtluses ja teaduslikus uurimistegevuses alaesindatud ega saa 
seetõttu keskkonnahoidliku majanduse tööhõive kasvust võrdsel määral osa;

Uue säästva majanduse tööhõivestrateegia

1. märgib, et ökoloogilistesse muudatustesse tehtavad investeeringud tähendavad tööturu 
jaoks suurt kasvupotentsiaali ja uusi sissetulekuvõimalusi; märgib, et positiivses bilansis 
on arvestatud töökohtade kaotust mõnes sektoris, mille kompenseerib suuresti kasv 
muudes valdkondades;

2. toetab komisjoni Euroopa 2020 strateegia juhtalgatust minna nüüd üle säästlikule 
majandusele, lahutada majanduse kasv ressursside ja energia kulutamisest, vähendada 
kliimat kahjustavaid heiteid, võideldes seeläbi ülemaailmse soojenemise vastu; tervitab 
kavatsust kohandada selle eesmärgi saavutamiseks õiguslikku raamistikku, 
turumajanduslikke stimuleerivaid meetmeid, toetusi ja avalikke hankeid; avaldab 
kahetsust, et komisjon pole strateegias käsitlenud tööturuvõimalusi ja muutustega 
kaasnevaid väljakutseid;
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3. märgib, et suurem osa uutest keskkonnasõbralikest töökohtadest keskendub kindlatesse 
sektorisse, nagu ehitus, taastuvenergia, keskkonnatehnoloogia, säästlik liikuvus 
(jalgrattaliiklus, kauba ja inimeste raudteevedu), taaskasutus, säästlik põllu- ja 
metsamajandus, kalandus ja keskkonnateenistus; märgib, et keskkonnasõbralike 
töökohtade loomise suur potentsiaal peitub ka teenindussektoris;

4. kutsub üles võtma vastu Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni määratlust1, mille kohaselt 
on keskkonnasõbralikud kõik säästlikku arengut edendavad töökohad; juhib tähelepanu 
asjaolule, et määratlus hõlmab esiteks töökohti, mis vähendavad otseselt energia- ja 
ressursside tarbimist, kaitsevad ökosüsteemi ja bioloogilist mitmekesisust ning viivad 
miinimumini jäätmete tekke ja õhu saaste, ja teiseks kõiki neid töökohti, mis vähendavad 
ökoloogilist jalajälge; möönab, et määratluse suhtelise iseloomu tõttu ei ole töökohtade 
võimalused lõplikult määratletavad;

5. rõhutab, et kõik töökohad on pühendatud säästva arengu soodustamise eesmärgile ning 
tootmine ja töö peavad olema korraldatud võimalikult ressursi- ja energiaefektiivselt;
rõhutab, et see lähtekoht peaks kehtima kogu tarneahelas;

Tööhõive potentsiaali optimeerimine

6. kutsub üles arendama Euroopa säästva majanduse tööhõive strateegiat, püüdes 
optimeerida töövõimaluste loomist, pöörates eelkõige tähelepanu inimväärsele tööle, 
vajaminevatele oskustele ja sotsiaalselt õiglasele üleminekule; rõhutab, et säästev 
majandus ühendab sotsiaalsed ja ökoloogilised eesmärgid;

7. kutsub komisjoni, liikmesriike ja tööturu osapooli üles tagama selle, et jätkusuutliku 
tööhõive strateegiast saaks kasu igaüks üle terve ELi; kutsub üles pöörama tähelepanu 
tööturust eemale jäänud inimestele, kõige haavatavamatele ning väheste oskustega 
töötajatele;

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles määrama kindlaks keskkonnastandardid ja rahalised 
stiimulid, luues töökindlad raamtingimused vähemalt 10 aastaks ja andes sellega õigus- ja 
planeerimiskindluse; nõuab, et kasutada tuleks olemasolevaid finantsinstrumente ning 
säästev majandustegevus kui edendatav eesmärk tuleks lisada finantsperspektiivi ja 
struktuurifondi raamesse;

9. kutsub ELi ja liikmesriike üles ennetama muutusi, s.t saama üle teavitamisega seotud 
puudusest ja ebakindlusest ning soodustama teadlikkust, sotsiaalseid õppeprotsesse ja 
tarbimismudeli muutmist; väidab, et ettevõtted investeerivad keskkonnasäästlikku 
tehnoloogiasse ainult siis, kui neil on kindlustunne tulevikus saadava kasu suhtes, ning et 
töötajad on muutustega nõus, kui tulevikus on olemas väljavaade töökohale ja 
kindlustatusele;

10. kutsub ELi, liikmesriike ja tööturu osapooli üles võitlema diskrimineerimise vastu ning 
edendama soolist võrdõiguslikkust säästva majanduse raames, looma neis sektorites 
ligitõmbavat töökeskkonda, kuhu naised tahaksid tulla ja jääda, vähendama töökohtade 

                                               



PR\812974ET.doc 7/12 PE439.396v03-00

ET

soopõhist jagunemist ja palgaerinevusi ning kehtestama 40%line kvoot naiste 
esindatusele ettevõtete juhtkondades;

Inimväärne töö

11. nendib, et komisjon hindab üle kõrgelt kvalifitseeritud töötajate tööhõive võimalusi 
säästvas majanduses ning kaotab seetõttu ülevaate paljude töökohtade üle keskmist ja 
madalamat kvalifikatsiooni eeldavatel aladel; kutsub liikmesriike üles väärtustama 
töökohti keskmist ja madalamat väljaõpet eeldavatel aladel ning tagama seal head 
töötingimused;

12. märgib, et töövõtjate ja tööandjate madala organiseerituse tõttu uutes sektorites on suur 
risk ebakindlateks töösuheteks ja halbadeks töötingimusteks; kutsub ELi ja liikmesriike 
üles looma raamtingimused esindusorganite asutamiseks uutes sektorites; kutsub 
komisjoni üles edendama parimate tavade vahetust terves ELis;

13. kutsub tööturu osapooli üles hõlmama uusi sektoreid ning arendama strateegiaid 
valdkondlike ühenduste kaasamiseks sotsiaalpartnerlusse ning edendama naiste suuremat 
osalust esindusorganites, kus domineerivad mehed;

14. kutsub ELi ja liikmesriike üles siduma tulevikus uutele tootmisaladele antav riigiabi 
sotsiaalsete miinimumstandardite tagamise ning esindusorganite, nagu töönõukogude ja 
kutseühingute loomisega;

15. kutsub ELi üles arendama oodatavate muutuste ja ümberkorralduste raamistikku, tagades 
kõigile asjaomastele töötajatele õigus võtta osa koolitus- ja elukestva õppe kavadest;
kutsub liikmesriike, tööandjaid ja töötajaid üles tunnustama oskuste juhtimist, koolitust ja 
elukestvat õpet kui jagatud vastutust, nagu kinnitab tööturu osapoolte 2002. aasta 
elukestva õppe raamleping;

Vajaminevad oskused

16. juhib tähelepanu asjaolule, et liikmesriigid peavad muutma oma koolitus- ja 
haridussüsteeme, et tagada tööjõule võimalus kohandada oma oskusi vastavalt säästva 
majanduse tööturu vajadustele, tuginedes kompetentsipõhise koolituse kontseptsioonile;

17. kutsub liikmesriike üles kohandama koolituspakkumisi ja elukestva õppe strateegiaid 
vanemate töötajate vajadustele, et tagada ka üle 55-aastaste töötajate kõrge osalusmäär;

18. kutsub liikmesriike ja tööturu osapooli üles kehtestama kvoote, suunatud 
värbamiskavasid, töö käigus toimuvat erialast väljaõpet ja koolitust naistele;

19. soovitab suunata Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eesmärgi ümber 
säästva majanduse edendamisele;

20. kutsub liikmesriike üles asutama vajalike oskuste juhtimiseks üleminekufonde, mille 
finantseerimisallikateks oleksid rahaturu tehingutelt saadav Tobini maks, CO2- ja 
keskkonnamaksud, saastekvootidega kauplemisest ja kasutamata saastekvootidest saadud 
tulud aastatel 2008–2013;
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21. kutsub ELi ja liikmesriike üles võtma säästva majandusega kohanemise võime 
edendamist üheks Euroopa Sotsiaalfondi eesmärgiks;

22. tuletab meelde, et jätkusuutlikku mõõdet ei tohi kitsendada keskkonnaga seotud ametite 
õppele, vaid see tuleb kaasata kõigisse koolitusprogrammidesse ja teha rahastamise 
eelduseks;

Sotsiaalselt õiglane üleminek

23. kutsub ELi ja liikmesriike üles looma sotsiaalselt õiglase ülemineku raamtingimusi, mis 
vähendavad üleminekuriske ja optimeerivad kõikide töötajate saadavat kasu;

24. rõhutab, et ülemineku juhtimata jätmisest tulenevad kulud on mitu korda suuremad kui 
ennetavad investeeringud; kutsub komisjoni, liikmesriike ja tööturu osapooli üles võtma 
koos enda peale vastutus ülemineku ennetava juhtimise eest;

25. tuletab meelde, et kollektiivlepingute soodustamine ja toetamine, et olla üleminekuks 
valmis ning hoida ära vallandamisi ja koondamisi, ning sotsiaalkindlustuse, 
sissetulekutoetuse süsteemide ja ennetavate sektorisiseste koolitusalgatuste tugevdamine 
on väga olulised ennetavad meetmed;

26. rõhutab, et selleks, et üleminek oleks sotsiaalselt õiglane, peavad töötajad protsessis 
osalema partneritena; kutsub üles kaasama ettevõtete ametiühingute „rohelisi” esindajaid, 
kes osaleksid aktiivselt oma töökohtade, ettevõtete ja tööstusharude „rohelisemaks” 
muutmisel;

27. kutsub liikmesriike ja tööturu osapooli üles tegema ülemineku juhtimisel struktureeritud 
koostööd keskkonna sidusrühmade, k.a VVOdega;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

ELi kohustus olla säästev

Euroopa Ülemkogu määratles oma 2009. aasta detsembri järeldustes ELi säästva arengu 
strateegia1 kohta arengu säästvana siis, kui selles arvestatakse praeguse põlvkonna 
vajadustega nii, et ei kahjusta tulevaste põlvkondade võimalusi oma vajadusi rahuldada.
Järeldustes nimetatakse seitset keskset ülesannet: kliimamuutus ja keskkonnasäästlik energia, 
säästev transport, säästev tarbimine ja tootmine, loodusvarade kaitse ja majandamine, 
rahvatervis, sotsiaalne kaasatus, demograafia ja migratsioon ning üleilmne vaesus. Strateegia 
juhtmõteteks on majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste huvide ühitatud arvestamine, 
sotsiaalse dialoogi tõhustamine, ettevõtete sotsiaalse vastutuse suurendamine ning ettevaatuse 
ja „saastaja maksab” põhimõte. Veel nähakse ülemkogu järeldustes ette investeeringud inim-, 
sotsiaalsesse ja keskkonnakapitali, innovaatilisse tehnoloogiasse ja uutesse ökoloogilistesse 
teenustesse pikaajalise eesmärgiga luua eeldused konkurentsivõimeks, heaoluks, sotsiaalseks 
ühtekuuluvuseks, kõrgekvaliteedilisteks töökohtadeks ja paremaks keskkonnakaitseks.

Ülemkogu kinnitas 2009. aastal samuti ELi kohustuse osaleda otsustavalt kiireneva 
ülemaailmse soojenemise vastases rahvusvahelises võitluses. Oma otsustes on EL kohustunud 
vähendama 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 20% 1990. aastaga võrreldes 
ning katma 2020. aastaks 20% oma energiavajadusest taastuva energiaga. Vastavalt 
valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertrühma uuringule saab ülemaailmset soojenemist 
vähendada 2 °C-ni üksnes siis, kui arenenud riigid vähendavad 2050. aastaks oma 
kasvuhoonegaaside heidet 80–90% 1990. aastaga võrreldes2. Euroopa Liidule tähendab see 
vajadust suurendada oluliselt jõupingutusi taastuvenergia ja energia efektiivse kasutamise 
valdkonnas.

Millised on keskkonnasõbralikud töökohad?

Juba ülemkogu sõnastatud säästva arengu määratlus näitab, et see mõjutab peaaegu kõiki 
olulisi tööstus- ja teenindussektoreid. Seepärast järgib käesolev raport Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) kõikehõlmavat keskkonnasõbralike töökohtade määratlust3.
Vastavalt sellele ei piirdu keskkonnasõbralikud töökohad keskkonnaga otseselt seotud 
tööhõivesektoritega. Töökoht on keskkonnasõbralik pigem siis, kui ta aitab üle minna 
säästvale majandamisele, aitab kaasa energia säästmisele, taastuva energia kasutamisele, 
loodusvarade kaitsele ning bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja taastamisele, samuti 
jäätmete ja õhusaaste ärahoidmisele.

Sellele määratlusele tuginedes ei jaga raportöör komisjoni arvamust, nagu oleksid 
                                               
1 Euroopa Ülemkogu 10.-11. detsembri 2009. aasta kohtumise järeldused

2 Valitsustevaheline kliimamuutuste ekspertrühm: Kliimamuutused 2007: koondaruanne. I,II ja III töörühma 
panus valitsustevahelise kliimamuutuste töörühma neljandasse hindamisaruandesse, põhiautorid, Pachauri, R.K. 
ja Reisinger, A. (toim.), IPCC, Genf, Šveits.

3 ILO taustateave „Säästva arengu globaalsed ülesanded: keskkonnasõbraliku tööhõive strateegiad”, G8 töö- ja 
tööhõiveministrite konverents, Niigata, Jaapan, 11.-13. mai 2008.
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keskkonnasõbralikud töökohad seotud eelkõige tipptehnoloogiaga, vaid on nõus ILO 
järeldustega, mille kohaselt üleminek suuremale säästvusele mõjutab otsustavalt igasugust 
kvalifikatsiooni, mis viib kutseõppe ja koolitusvajaduste, samuti üldise ökoloogilise hariduse 
erineva analüüsimiseni.

Tööhõivevõimaluste optimeerimine

Taastuvenergia ja efektiivse energiakasutusega laiendamise ja edendamise positiivne 
kõrvalmõju on tohutult suur. Nii on Greenpeace’i uuringu1 kohaselt taastuvenergia ja 
efektiivse energiakasutusega sektoris üle maailma võimalus luua rohkem kui 8 miljonit uut 
töökohta.

Saksamaa kogemused kinnitavad neid prognoose ja näitavad selgelt, et taastuvenergia ja 
efektiivse energiakasutusega sektori tugeval laiendamisel on otsene mõju töökohtadele. 
Saksamaal on taastuvenergia seadusele tuginedes loodud 250 000 uut töökohta. 
Rahvusvahelises võrdluses on Saksamaal selles osas juhtiv roll. Võttes arvesse ka tööhõive 
kaudseid mõjusid, on see seadus alates jõustumisest 2000. aastal taganud tööhõive 
korrapärase suurenemise. Prognooside kohaselt peaks töötajate arv aastaks 2020 kasvama 400 
000 võrra. Euroopa Komisjon ei arvestanud Euroopa 2009. aasta tööhõivet käsitleva uuringu2

arvutusmudelites asjaoluga, et Saksamaal stabiliseerib tööhõive kasvu uutes jätkusuutlikes 
sektorites, nagu taastuvenergia, täiendavalt ekspordi kasv. Komisjon määrab netokasvu 
kindlaks üksnes ELi siseturu põhjal ning unustab ELi potentsiaali saada ülemaailmseks 
teerajajaks üleminekul säästvale majandusele. 

Samas põhineb selle Saksa näite edu peamiselt sellel, et taastuvenergia seadus (EEG), 
energiamärgise seadus ning riiklikult rahastatavad laenukavad on loonud investoritele 
pikaajalised ja usaldusväärsed raamtingimused. Selliseid selgeid poliitilisi ja rahalisi sihte 
seadmata ei saa tööturu võimalusi arendada. 

Saksamaa näidet on vahepeal hakanud järgima ka teised ELi maad. Seepärast peaks Euroopa 
Liit lisama usaldusväärsete raamtingimuste kohustuse Euroopa 2020 strateegiasse ning 
esitama peatselt õigusloome algatused. Liikmesriigid peaksid oma pädevuse piires seda 
kiiresti järgima. See tähendab ka seda, et üleminek säästvale majandusele peaks saama kõigi 
ELi rahaliste vahendite eraldamise, eelkõige struktuurifondide keskseks eesmärgiks. Järgmise 
kümne aasta jooksul peame süsteemselt käivitama vajalikud investeeringud.

Uue säästva arengu tegelikke tööhõivealaseid võimalusi on raske mõõta ning vastavalt sellele 
on käesoleva raporti preambulis esitatud uuringud täpsete arvude suhtes ebamäärased ja 
kohati vasturääkivad. Arvutused erinevad liiga palju raamtingimustest sõltuvalt. See ilmneb 
transpordisektori näites.

ÜRO Keskkonnaagentuuri uuringus3 käsitletakse erasõidukitelt tõhusale kohalikule 
                                               
1 Greenpeace’i ja Euroopa Taastuvenergia Nõukogu (EREC) 2009. aasta raport „Töötades kliima heaks:
taastuvenergia ja keskkonnasõbralike töökohtade revolutsioon”.
2 Euroopa Komisjon „Tööhõive Euroopas 2009“.
3 UNEPi, ILO, IOE ja ITUCi 2008. aasta keskkonnasõbralike töökohtade algatus „Keskkonnasõbralikud 
töökohad: suund inimväärsele tööle säästlikus, madalate süsinikdioksiidi näitajatega maailmas”.
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ühistranspordile üleminekut ning antakse tööhõive potentsiaali koefitsiendiks 2,5 kuni 4,1.
Ent komisjoni praeguse rahastamisstsenaariumi kohaselt on kohaliku ühistranspordi sektori 
olukord äärmiselt pingeline. Samal ajal kui elektriautode arendamiseks on eraldatud suur 
teadus- ja tööstusressurss, on kohalik ühistransport ja vastavad liiklusvahendid 
toetusprogrammidest välja jäetud. Mõlemad liiklemisviisid konkureerivad linnaruumis 
otseselt üksteisega. Säästva liikluse võimalik tööhõive potentsiaal avaneb tegelikult alles siis, 
kui seda toetavad poliitilised raamtingimused ja rahalised otsused. Jalgrattaliiklusega seotud 
müügi- ja teenindamisvõimalused on samasugused kui ühistranspordi puhul. Ökoloogilises 
mõttes on mõlemad transpordiliigid elektriautost eelistatumad.

Sotsiaalsele, kaasavale Euroopale uus säästev majandus

Säästvale majandusele üleminek pole üksnes ökoloogiline vajadus, vaid peaks olema osa meie 
sotsiaalse Euroopa strateegiast. Ülemineku edukus sõltub olulisel määral Euroopa inimeste 
heakskiidust ning heakskiit on saavutatav üksnes siis, kui suudame näidata, et meie 
strateegiad säästvale majandusele üleminekuks on sotsiaalselt õiglased ning tagavad pikemas 
perspektiivis suurema tööhõive, paremad töötingimused ja suurema sotsiaalse kindlustunde.
Uue säästva majanduse eesmärk peaks olema sotsiaalne ja ökoloogiline jätkusuutlikkus ning 
ülemineku sotsiaalselt õiglane läbiviimine on sellise strateegia nurgakivi.

Hea töö

Eelkõige tõstatub siin töökoha kvaliteedi küsimus. Just madalama kvalifikatsiooniga aladel on 
ebakindlate töölepingute levik tõusuteel. Tuginedes Euroopa Ülemkogu terviklikule säästva 
arengu määratlusele näeb raportöör raporti eesmärki mitte selles, et vaadelda 
keskkonnasõbralikku tööhõivepotentsiaali ainult arvudes, vaid on uurinud, kuidas saaks 
kindlustada häid töötingimusi keskkonnasõbralikes töökohtades ning kuidas saaks minna 
säästvale majandusele üle sotsiaalselt õiglaselt.

Käesoleva raporti jaoks andmeid kogudes sai kiiresti selgeks, et uute sektorite keskseks 
elemendiks on töötingimuste aspekt. Nii päikeseenergiat tootva sektori töötajad, nt Ida-
Saksamaal, kui ka tuuleenergia valdkonna esindajad kritiseerivad suurt survet tootlikkust 
suurendada, mis koos rahvusvahelise konkurentsisurvega toob kaasa madalad palgad ja 
halvad töötingimused. Sellistel tingimustel on enam kui keeruline veenda töötajat sektorit 
vahetama, nt tulema ära söetööstusest, mis on aastaid taganud head töötingimused ja 
sotsiaalse kaitse. Aruteludes tööandjate liitude ja ametiühingutega on saanud selgeks, et 
peamine probleem nendes uutes sektorites on kummagi poole esindusorganite puudumine. On 
olemas esimesed projektid, mis on suunatud selliste struktuuride ülesehitamisele, ja see raport 
toetab selgelt selliseid püüdlusi.

Kvalifikatsiooninõuded

Sotsiaalselt õiglane üleminek tähendab ka tegelemist hariduse ja koolitusega. Esiteks tuleb 
tagada see, et keskkonnasõbraliku majanduse tööhõivepotentsiaali saab tõepoolest kasutada.
Kindlates sektorites saab kasvuvõimalusi ära kasutada ainult juhul, kui on olemas piisavalt 
hea hariduse ja väljaõppega töötajad. Teiseks tuleb kindlustada see, et üleminek pakuks 
võimaluse kõigile: noorematele ja vanematele inimestele, naistele, tööturul olijatele ja sellest 
eemale jäänutele. Praegu ei saa veel kindlalt öelda, millist kvalifikatsiooni mis ulatuses 
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hakkab vaja minema. Siiski on selge, et peame ennetavalt orienteerima hariduse ja koolituse 
ning elukestva õppe strateegiad säästlikkusele. Vajalikud on individuaalsetele vajadustele 
vastavad programmid, et kindlustada üleminekuvõimalus ka näiteks 30 aastat söetööstuses 
töötanud naisele. Uute kutseoskuste suure vajaduse ning ümber- ja täiendõppe edukaks 
ohjamiseks tuleb analüüsida, millised töötajate ja tööotsijate rühmad vajavad erilist tuge ning 
kavandada vastavad meetmed.

Sotsiaalselt õiglane üleminek

Üleminek nõuab suurt paindlikkust, mõnel juhul isegi liikuvust. Sageli esitatud Taani näide 
viitab sellele, et inimesed tajuvad kõrget paindlikkuse määra tööturul võimaluse, mitte ohuna 
juhul, kui riiklik süsteem tagab sotsiaalkindlustuse ja toimib tugev sotsiaalpartnerlus ning kui 
kutseoskuste ennetav juhtimine pakub väljavaateid. Säästlikule majandusele ülemineku 
edukuse eelduseks on töötajate sotsiaalkindlustus vajalikes üleminekuetappides.


