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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az új fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciál feltárásáról
(2010/2010(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel „A fenntartható fejlődés elvének általános érvényesítése az uniós 
szakpolitikákban: az Európai Unió fenntartható fejlődési stratégiájának 2009. évi 
felülvizsgálata” című bizottsági közleményre (COM(2009)0400),

– tekintettel az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési 
programról (átdolgozott változat) szóló, 2008. január 15-i 106/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre2,

– tekintettel „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” 
című bizottsági fehér könyvre (COM(20089)0147) és a 2010. április …-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a „Környezetbarátabb közlekedés” című bizottsági közleményre 
(COM(2008)0433),

– tekintettel a külső költségek internalizálását elősegítő stratégiáról szóló bizottsági 
közleményre (COM(2008)0435),

– tekintettel az „Európai Energiapolitika” című bizottsági közleményre (COM(2007)0001),

– tekintettel az Európai Tanács 2009. december 10–11-i következtetéseire, különösen 
annak 21–24. pontjaira,

– tekintettel „Az EU fenntartható fejlődési stratégiájának 2009. évi felülvizsgálata” című 
elnökségi jelentésre4,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezményére és annak Kiotói 
Jegyzőkönyvére,

                                               
1 HL L 39., 2008.2.13., 1. o.
2 HL L 140., 2009.6.5., 16. o.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 2009.12.1.
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– tekintettel a „Climate Change 2007: Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, 
II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change” („Éghajlatváltozás 2007: összefoglaló jelentés, az Éghajlatváltozási 
Kormányközi Testület negyedik értékelő jelentésének az I., I., és III. munkacsoport által 
írt cikke”) című 2007. évi IPCC-dokumentumra,

– tekintettel az éghajlatváltozás közgazdaságtanáról szóló 2006. évi Stern-jelentésre,

– tekintettel az UNEP, az ILO, az IOE és az ITUC „Green Jobs: Towards Decent Work in a 
Sustainable, Low-Carbon World”(„Zöld munkahelyek: Tisztességes munkakörülmények 
felé egy fenntartható, alacsony szénkibocsátású világban”) című, zöld munkahelyekre 
irányuló 2008. évi kezdeményezésére,

– tekintettel az ILO „Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green 
Jobs” („A fenntartható fejlődés globális kihívásai: Zöld munkahelyekre irányuló 
stratégiák”) című, a G8-országok munkaügyi minisztereinek 2008. május 11–13-án 
Niigatában, Japánban tartott konferenciáján benyújtott háttérfeljegyzéseire,

– tekintettel az OECD zöld növekedésről szóló, 2009. június 25-i miniszteri szintű tanácsi 
ülésen elfogadott nyilatkozatára, valamint jelenlegi zöld növekedési stratégiájára,

– tekintettel a Greenpeace és az Európai Megújuló Energia Tanács (EREC) „Working for 
the climate: renewable energy and the green job revolution” („Éghajlatvédelmi 
törekvések: a megújuló energia és a zöld munka forradalma”) című 2009. évi jelentésére,

– tekintettel az Európai Szakszervezetek Szövetsége és a Szociális Fejlesztési Ügynökség 
„Climate Change and Employment: Impact on employment in the European Union-25 of 
climate change and CO2 emission reduction measures by 2030” („Éghajlatváltozás és 
foglalkoztatás: az éghajlatváltozás és a széndioxid-kibocsátás csökkentését célzó 
intézkedések hatása a foglalkoztatásra a 25 tagú EU-ban 2030-ig”) című 2007. évi 
jelentésére,

– tekintettel az európai foglalkoztatásról szóló 2009. évi bizottsági jelentésre, különösen az 
éghajlatváltozás munkaerő-piaci következményeiről szóló 3. fejezetére,

– tekintettel „Az európai gazdasági fellendülés terve” című bizottsági közleményre 
(COM(2008)0800) és a 2009. március 11-i állásfoglalására1,

– tekintettel az „Impulzusok az európai gazdaság élénkítéséhez” című bizottsági 
közleményre (COM(2009)0114),

– tekintettel az európai szociális partnerek „Az európai munkaerőpiacot érintő főbb 
kihívások” című 2007. október 18-i közös elemzésére,

– tekintettel az európai szociális partnerek által a kompetenciák és képesítések egész életen 
át tartó fejlesztését szolgáló fellépésekről elfogadott 2002. évi közös keretrendszerre,

– tekintettel az „Új munkahelyekhez szükséges új készségek: A munkaerő-piaci és a 
                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0123.
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képzettségi igények előrejelzése és összehangolása” című bizottsági közleményre 
(COM(2008)0868),

– tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) „Future Skills Needs 
for the Green Economy” („A zöld gazdasághoz szükséges kompetenciák a jövőben”) 
című 2009. évi tudományos dolgozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, és a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, 
valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel az Európai Tanács 2009-ben megerősítette, hogy a Lisszaboni Szerződés központi 
célkitűzése a fenntartható fejlődés; mivel az EU fenntarthatósági stratégiájának irányadó 
elvei közé tartozik a gazdasági, szociális és környezeti szempontok integrált 
szemléletmódja, a szociális párbeszéd fokozása, a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának erősítése, az elővigyázatosság elve és a „szennyező fizet” elve,

B. mivel az Európa 2020 stratégia központi területe az erőforrás-hatékony, környezetbarát és 
versenyképes gazdaság előmozdítása,

C. mivel az iparosodott országoknak 2050-ig az 1990. évi szinthez képest 80–90%-kal kell 
csökkenteniük széndioxid-kibocsátásukat,

D. mivel a fenntarthatóbb gazdaságba való átmenet különbözőképpen fejti ki hatását az 
egyes ágazatokra; mivel új munkahelyeket hoznak létre, egyes munkahelyeket más 
munkahelyekkel helyettesítenek vagy részben megszűntetnek; mivel minden 
munkahelyet hozzá kell igazítani a fenntartható, erőforrás-hatékony termelési és 
munkamódszerhez, ezért a meglévő munkaviszonyokban van a legnagyobb szükség az 
alkalmazkodásra,

E. mivel ez az átalakulás a foglalkoztatás stabilizálásához, egyes ágazatokban pedig a 
munkahelyek számának rendkívüli, jelentősen tovagyűrűző (spill over) hatású 
növekedéséhez vezet; mivel ott, ahol megbízható keretfeltételeket teremtettek, 
megállapítható a foglalkoztatottság exportnövekedések által stabilizált, folyamatos 
növekedése,

F. mivel a szociális párbeszéd struktúrái gyakran nem foglalják magukba az új ágazatokat; 
mivel nem léteznek sem kollektív megállapodások, sem ágazati kódexek; mivel az új 
ágazatok jelentős termelési és versenynyomás alatt állnak; mivel a magas 
munkanélküliséget jegyző régiókban nagy a munkavállalókra nehezedő nyomás, hogy 
elfogadják a rossz munkakörülményeket,

G. mivel a Lisszaboni Szerződésben rögzített célok egyike a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása; mivel az építőiparban és a kutatás területén például túl alacsony a nők 
aránya, és így a foglalkoztatottság zöld gazdaság által előidézett növekedésének 
előnyeiből nem részesülnek azonos mértékben,
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Az új fenntartható gazdaságra irányuló foglalkoztatási stratégia

1. megállapítja, hogy az ökológiai átalakulással kapcsolatos befektetések a munkaerőpiacon 
jelenős növekedési potenciált és új jövedelmi lehetőségeket teremtenek; mivel a pozitív 
mérleg mögött egyes ágazatokban veszteségek állnak, amelyeket más ágazatok 
növekedése bőven kiegyenlít;

2. támogatja az „Európa 2020” stratégiában foglalt kiemelt bizottsági kezdeményezést, 
amely szerint most kell véghez vinni a fenntartható gazdasággá való átalakulást, a 
gazdasági növekedést most kell függetleníteni az erőforrások és az energia 
felhasználásától, most kell csökkenteni az éghajlatot károsító gázkibocsátást, hogy ezáltal 
csökkentsük a Föld felmelegedését; üdvözli a jogi keretfeltételek, a piacgazdasági 
ösztönző eszközök, a támogatások és a közbeszerzési szerződések odaítélésének e célhoz 
való hozzáigazításának tervét; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a bizottsági stratégia nem 
foglalkozik részletesen az átalakuláshoz kapcsolódó munkaerő-piaci lehetőségekkel és 
kihívásokkal;

3. megállapítja, hogy az új zöld munkahelyek nagy része néhány olyan ágazatra 
összpontosul, mint az építőipar, megújuló energiák, környezetvédelmi technológiák, 
fenntartható mobilitás (kerékpárforgalom, vasúti teher- és személyforgalom), 
újrafeldolgozás, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, halászat és 
környezetvédelmi szolgáltatások; megállapítja, hogy a szolgáltatási ágazat is jelentős zöld 
foglalkoztatási potenciállal rendelkezik;

4. felszólít az ILO fogalommeghatározásának átvételére, amely szerint minden, fenntartható 
fejlődést elősegítő munkahely zöld munkahely; rámutat, hogy a fogalommeghatározás 
magában foglalja egyrészt azokat a munkahelyeket, amelyek a lehető legkisebbre 
csökkentik a közvetlen energia- és erőforrás-felhasználást, védik az ökoszisztémákat és a 
biológiai sokféleséget, a lehető legkisebbre csökkentik a hulladéktermelést és a 
légszennyezést, másrészt pedig azokat, amelyek csökkentik az ökológiai lábnyomot; 
elismeri, hogy a fogalommeghatározás relatívitása miatt nem határozható meg 
végérvényesen a foglalkoztatási potenciál;

5. hangsúlyozza, hogy minden munkahelyre nézve kötelező érvényű a fenntartható fejlődés 
előmozdításának célkiűzése, a termelési és munkamódszert pedig a lehető 
leghatékonyabban kell kialakítani az erőforrás- és energiafelhasználás szempontjából; 
hangsúlyozza, hogy ennek a megközelítésnek a teljes ellátási láncra érvényesnek kell 
lennie;

A foglalkoztatási potenciál optimalizálása

6. felhív a fenntartható gazdaságra irányuló európai foglalkoztatási stratégia kidolgozására,
amelynek célja, hogy optimalizálja a foglalkoztatási potenciált, különös figyelmet 
fordítva a tisztességes munkára, a készségek iránti igényre és a társadalmilag igazságos 
átalakulásra; hangsúlyozza, hogy a fenntartható gazdaság összeköti a társadalmi és 
környezeti célokat;

7. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy biztosítsák, hogy az 
EU-ban mindenki részesüljön a fenntartható munkahelyekre irányuló stratégia 
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előnyeiből; felhívja a figyelmet a munkaerőpiacról leginkább kiszorultakra, a 
legkiszolgáltatottabb és alacsony képzettségű munkavállalókra;

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy határozzanak meg környezetvédelmi 
normákat és pénzügyi ösztönzőket, amelyek legalább 10 éves időtartamra megbízható 
keretfeltételeket, ezzel együtt pedig jog- és tervezési biztonságot hoznak létre; felhív a 
meglévő pénzügyi eszközök felhasználására és arra, hogy a fenntartható gazdaság 
célkitűzésként képezze részét a pénzügyi tervnek és a strukturális alapoknak;

9. felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy a tájékoztatási hiányosságok és 
bizonytalanságok leküzdésével és a tudatosság növelésével, a társadalmi tanulási 
folyamatok és a fogyasztási struktúrák átalakításának támogatásával készüljön fel a 
változásokra; megállapítja, hogy a vállalatok csak abban az esetben fektetnek be a tiszta 
technológiákba, ha a jövőbeli előnyök bizonyosak, a munkavállalók pedig csak akkor 
hajlandók szembenézni a változással, ha adott a későbbi foglalkoztatás lehetősége és 
létezik biztonsági védőháló;

10. felhívja az Európai Uniót, a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy a fenntartható 
gazdaság keretében vegyék fel a küzdelmet a megkülönböztetés ellen, és támogassák a 
nemek közötti egyenlőséget, teremtsenek olyan munkakörülményeket, amelyek ezekbe az 
ágazatokba vonzzák és ott megtartják a nőket, csökkentsék a munkahelyek nemi alapú 
felosztását és a bérszakadékot, valamint vezessenek be 40%-os kvótát a nők számára a 
vállalati testületekben;

Tisztességes munka

11. megállapítja, hogy a Bizottság felülértékeli a magasan képzett munkavállalók számára a 
fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciált, és így szem elől téveszt számos 
középfokú és alacsony szakképzettséget igénylő munkahelyet; felhívja a tagállamokat, 
hogy értékeljék fel a középfokú és alacsony szakképzettséget igénylő munkahelyeket, és 
biztosítsanak ezeken a munkahelyeken jó munkakörülményeket;

12. megállapítja, hogy az új ágazatokban a munkavállalók és a munkáltatók alacsony 
szervezettségi foka miatt nagy az ideiglenes munkaviszonyok és a rossz 
munkakörülmények kockázata; felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy teremtsék meg 
az új ágazatokban a képviseleti struktúrák létrehozásához szükséges +keretfeltételeket; 
felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a legjobb gyakorlatok uniós szintű cseréjét;

13. felhívja a szociális partnereket, hogy nyissanak az új ágazatok felé és dolgozzanak ki 
olyan stratégiákat, amelyek célja a szakmai egyesületek szociális partnerségbe történő 
bevonása és a nők arányának növelése a férfiak által uralt képviseleti szervezetekben;

14. felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy az új termelési területek számára 
nyújtott állami támogatásokat a jövőben szociális minimumkövetelményektől és az olyan 
képviseleti szervezetek létrehozásától tegye függővé, mint például az üzemi tanácsok 
vagy a szakmai szervezetek;

15. felhívja az Európai Uniót, hogy az átalakulásra és a szerkezetváltásra való felkészüléshez 
dolgozzon ki egy keretrendszert, amely minden érintett munkavállaló számára garantált 



PE439.396v03-00 8/13 PR\812974HU.doc

HU

jogokat biztosít a képzésben és az egész életen át tartó tanulási rendszerben való 
részvételre; felhívja a tagállamokat, a munkáltatókat és a munkavállalókat, hogy közös 
felelősségként ismerjék el a kompetenciamenedzsmentet, az oktatást és az egész életen át 
tartó tanulást, ahogyan azt a szociális partnerek egész életen át tartó tanulásról szóló 
2002. évi keretegyezménye elismeri;

Számolva a készség iránti igényekkel

16. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak át kell dolgozniuk oktatási és képzési rendszerüket 
annak biztosítása érdekében, hogy a munkavállalók hozzáigazíthassák készségeiket a 
kompetencia alapú képzési rendszereken nyugvó fenntartható gazdaság munkaerő-piaci 
igényeihez;

17. felhívja a tagállamokat, hogy az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos képzési 
ajánlatokat és stratégiákat igazítsák hozzá az idősebb munkavállalók igényeihez annak 
érdekében, hogy biztosítsák az 55 éven felüliek magas részvételi arányát is;

18. felhívja a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy a nők számára hozzanak létre 
kvótákat, célzott munkaerő-felvételi eljárásokat, speciális szakmai képzéseket és oktatási 
programokat;

19. javasolja, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap célkitűzései irányuljanak 
a fenntartható gazdaság előmozdítására;

20. felhívja a tagállamokat, hogy készségigények kezelésére hozzanak létre egy átállási 
alapot, amelynek finanszírozását a pénzpiaci tranzakciókra kivetett Tobin-adó, a szén-
dioxid- és zöld adók, a kibocsátási jogok és a 2008 és 2013 közötti időszakban fel nem 
használt kibocsátási jogok árverésre bocsátásából származó bevételek biztosíthatnák;

21. felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy az Európai Szociális Alap célkitűzései 
közé vegyenek fel a fenntartható gazdasághoz való alkalmazkodóképesség előmozdítását 
célzó programokat;

22. hangsúlyozza, hogy a fenntarthatóság szempontja nem korlátozódhat csupán a 
környezettel kapcsolatos munkahelyek képzési kínálatára, hanem azt valamennyi képzési 
programnak tartalmaznia kell, és finanszírozási előfeltétellé kell tenni;

Társadalmilag igazságos átalakulás

23. felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy teremtsék meg a társadalmilag 
igazságos átalakulás keretfeltételeit, amelyek a lehető legkisebbre csökkentik az 
átalakulás által okozott munkavállalói kockázatot, és optimalizálják a nyereséget;

24. hangsúlyozza, hogy az abból adódó költségek, hogy nem kezelik az átalakulást, 
többszörösen meghaladják az előre tervező befektetések összegét; felhívja a Bizottságot, 
a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy együttesen vállalják az átalakulás 
megelőző szemléletű kezelésével járó felelősséget;

25. emlékeztet arra, hogy a kollektív megállapodások a változásokra való felkészülést, 
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valamint az elbocsátások és létszámleépítések elkerülését célzó támogatása, a szociális 
biztonság, a jövedelemtámogatási rendszerek, valamint a megelőző ágazati képzési 
kezdeményezések erősítése alapvető fontosságú megelőző intézkedéseket képviselnek;

26. hangsúlyozza, hogy a társadalmilag igazságos átmenet érdekében a munkavállalóknak 
partnerként részt kell venniük a folyamatban; felhív arra, hogy a szakszervezetek „zöld 
képviseleteit” vonják be a vállalatokba, amelyek aktívan rész vennének munkahelyük, 
vállalatuk és iparáguk „zöldebbé tételében”;

27. felhívja a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy az átmenet kezelése során 
szervezett módon működjenek együtt a környezetvédelemben érdekelt felekkel, beleértve 
a nem kormányzati szervezeteket is;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

Az EU a fenntarthatóság melletti elkötelezettsége

Az Európai Tanács „Az Európai Unió új fenntartható fejlődési stratégiája“ című 2009. 
decemberi határozatában1 úgy határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát, amelynek 
értelmében a jelenlegi nemzedékek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy az ne veszélyeztesse a 
jövő nemzedékek saját szükségleteinek kielégítésére való képességét. A határozat hét 
központi jelentőségű kihívást nevez meg: éghajlatváltozás és tiszta energia, fenntartható 
közlekedés, fenntartható fogyasztás és termelés, a természeti erőforrások megőrzése és az 
azokkal való gazdálkodás, közegészségügy, társadalmi integráció, demográfia és migráció, 
globális szegénység. A stratégia irányadó elvei közé tartozik a gazdasági, a szociális és a 
környezeti szempontok integrált személetmódja, a szociális párbeszéd fokozása, a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalásának erősítése, valamint az elővigyázatosság elve és a 
„szennyező fizet” elve. A tanácsi határozat ezen kívül rendelkezik a humán-, a szociális és a 
környezeti tőkébe, a technológiai innovációkba és az ökoszolgáltatásokba való 
befektetésekről a versenyképesség, a jólét, a társadalmi kohézió, a minőségi munkahelyek és a 
jobb környezetvédelem hosszú távú feltételeinek megteremtése érdekében. 

A Tanács 2009-ben megerősítette a növekvő globális felmelegedés elleni nemzetközi 
küzdelemben való meghatározó részvételt illető uniós kötelezettségvállalást is. Az EU 
határozataiban kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020-ig az 1990. évi szinthez képest legalább 
20%-kal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, és arra, hogy 2020-ig 
megújuló energiaforrásokból származó energiából fedezi energiaigényének 20%-át. Az IPCC 
vizsgálata szerint a globális felmelegedést csak akkor lehet 2 °C-ra korlátozni, ha az 
iparosodott országok 2050-ig az 1990. évi szinthez képest 80-90%-kal csökkentik 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását2. Az Európai Unió szempontjából ez azt jelenti, hogy 
jelentősen meg kell gyorsítani a megújuló energiák és az energiahatékonyság területén tett 
minden erőfeszítést.

Melyek a zöld munkahely jellemzői? 

Már a Tanács fenntartható fejlődésre vonatkozó fogalommeghatározása is mutatja, hogy 
majdnem minden fontos ipari és szolgáltatási ágazat érintett. Ez a jelentés ezért a zöld 
munkahelyek átfogó ILO-definíciójára támaszkodik3, amely szerint a „zöld munkahelyek” 
nem korlátozódnak a környezetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó foglalkoztatási 
területekre. Egy munkahelyet sokkal inkább akkor nevezhetünk zöldnek, ha hozzájárul a 
fenntartható gazdasági rendszerré való átalakuláshoz, az energiamegtakarításhoz, a megújuló 

                                               
1 Az Európai Tanács 2009. december 10–11-i következtetései
2 IPCC: Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, („Éghajlatváltozás 2007: összefoglaló 
jelentés, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület negyedik értékelő jelentésének az I., I., és III. munkacsoport 
által írt cikke” Core Writing Team, Pachauri, R.K. és Reisinger, A. (szerk.), IPCC, Genf, Svájc.
3 Az ILO „Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green Jobs” („A fenntartható fejlődés 
globális kihívásai: Zöld munkahelyekre irányuló stratégiák”) című, a G8-országok munkaügyi minisztereinek 
2008. május 11-13 között Niigatában, Japánban tartott konferenciáján benyújtott háttérfeljegyzése
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energiák alkalmazásához, a természeti erőforrások megóvásához, az ökoszisztémák és a 
biológiai sokféleség megőrzéséhez és helyreállításához, valamint a hulladéktermelés és a 
légszennyezés elkerüléséhez. 

Ennek a fogalommeghatározásnak az alapján nem osztom a Bizottság véleményét, miszerint 
elsősorban a csúcstechnológiai ágazatokban találhatók zöld munkahelyek, hanem az ILO 
következtetéseivel értek egyet, amely szerint a fenntartható gazdasággá való átalakulás 
jelentősen érint minden képzettségi területet, és ez pedig elvezet a képzési és továbbképzési 
igények, valamint az környezetvédelmi oktatás általános igényének egy másik elemzéséhez. 

A foglalkoztatási potenciál optimalizálása

A megújuló energiák és az energiahatékonyság területének kiépítésének és elősegítésének 
rendkívül sok pozitív mellékhatása van. A Greenpeace-tanulmány1 szerint a megújuló 
energiákban és az energiahatékonyságban rejlő foglalkoztatási potenciál világszerte több mint 
8 millió munkahelyet jelent. 

A németországi tapasztalatok igazolják ezt az előrejelzést, és világosan megmutatják, hogy a 
megújuló energiák ágazatának erőteljes kiépítése közvetlen munkahelyteremtő hatással 
rendelkezik. Németországban 250 000 új munkahely jött létre a megújuló energiákról szóló 
törvény alapján; ezzel Németország nemzetközi összehasonlításban a terület éllovasává vált. 
Ha beleszámítjuk a foglalkoztatásra gyakorolt közvetett hatásokat is, a törvény 2000. évi 
hatálybalépése óta rendszeres foglalkoztatási növekedést ért el; az előrejelzések szerint 2020-
ig a foglalkoztatottak száma 400 000-rel fog növekedni. Az Európai Bizottság az európai 
foglalkoztatásról szóló 2009. évi tanulmányának2 nettó számítási modelljeiben nem vette 
figyelembe azt a tényt, hogy az új fenntartható ágazatokban, mint például a megújuló energiák 
ágazatában a foglalkoztatás növekedését Németországban növekvő export is stabilizálja. A 
Bizottság csupán a belső európai piacból vezeti le nettó növekedési adatait és figyelmen kívül 
hagyja azt a potenciált, amely az EU-nak a fenntartható gazdasággá való átalakulásban 
játszott globális vezető szerepében rejlik. 

A német példa sikerének alapja azonban döntő mértékben az, hogy a megújuló energiákról 
szóló törvény, az energetikai tanúsítványról szóló törvény és az állami támogatású 
hitelprogramok hosszú távú és megbízható keretfeltételeket nyújtottak a befektetők számára. 
Ezek nélkül a politikai és pénzügyi irányváltások nélkül nem lehet kiaknázni a munkaerő-
piaci lehetőségeket. 

Időközben más uniós országok is követik a német példát. Az Európai Uniónak ezért fel kell 
vennie az „Európa 2020” stratégiába a megbízható keretfeltételekre vonatkozó 
kötelezettségvállalást és időben jogalkotási kezdeményezéseket kell tennie. A tagállamoknak 
saját hatáskörükben késedelem nélkül fel kell zárkózniuk. Ez azt is jelenti, hogy a fenntartható 
gazdasággá való átalakulást központi célként kell rögzíteni minden uniós forráselosztási 
eljárásban, különösképpen a strukturális alapokban. Az elkövetkező tíz évben 

                                               
1 A Greenpeace és az Európai Megújuló Energia Tanács (EREC) „Working for the climate: renewable energy 
and the green job revolution” („Éghajlatvédelmi törekvések: a megújuló energia és a zöld munka forradalma”) 
című 2009. évi jelentése
2 Európai Bizottság, A foglalkoztatásról szóló 2009. évi jelentés
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szisztematikusan ösztönöznünk kell a szükséges beruházásokat. 

Az új fenntartható fejlődésben rejlő tényleges foglalkoztatási potenciált nehezen lehet 
felmérni, az ennek a jelentésnek a preambulumában felsorolt tanulmányok kapcsolódó 
konkrét számadatai ennek megfelelően bizonytalanok, és részben ellentmondanak egymásnak. 
A keretfeltételektől függően túlságosan eltérnek egymástól a számítások. Ez látszik a 
közlekedési ágazat példájából is. 

Az UNEP-tanulmány1 azt vizsgálja, miként alakul át a városi mobilitás a motorizált egyéni 
közlekedésből a hatékony helyi tömegközlekedéssé, és a foglalkoztatási potenciál 
tekintetében 2,5-4,1-szeres szorzóról beszél. A Bizottság által alkalmazott támogatási 
rendszerek miatt azonban rendkívüli nyomás nehezedik a helyi tömegközlekedési ágazatra. 
Míg az elektromos autók fejlesztésére rendkívüli kutatási és ipari források állnak 
rendelkezésre, a tömegközlekedési ágazatra és annak közlekedési eszközeire nem 
vonatkoznak a támogatási programok. A városokban a két mobilitási forma közvetlen 
versenytársai egymásnak. A fenntartható mobilitásban rejlő foglalkoztatási potenciált a 
tanulmány szerint csak akkor lehet teljesen kibontakoztatni, ha politikai keretfeltételek és 
pénzügyi irányváltás segítségével hozzáférhetővé válik ez a potenciál. A tömegközlekedéshez 
hasonlóan a kerékpáros közlekedés is lehetőségeket kínál az értékesítés és a szolgáltatások 
területén. Az ökológiai értékelés során mindkét mobilitási forma megelőzi az elektromos 
autót. 

A szociális, befogadó Európa szolgálatában álló új, fenntartható gazdaság

A fenntartható gazdasággá való átalakulás nem csupán környezeti szempontból szükséges, 
hanem részét kell képeznie a szociális Európára irányuló stratégiánknak is. Az átalakulás 
sikere jelentős mértékben függ az európai emberek általi elfogadásától, ezt az elfogadást 
pedig csak úgy lehet megteremteni, ha meg tudjuk mutatni, hogy a fenntartható gazdasággá 
való átalakulásra irányuló stratégiáink társadalmilag igazságosak, hosszú távon pedig 
magasabb foglalkoztatási rátához, jobb munkakörülményekhez és fokozott szociális 
biztonsághoz vezetnek. Az új fenntartható gazdaság célját a társadalmi és környezeti 
fenntarthatóságnak kell képeznie, az átalakulás társadalmilag igazságos irányítása pedig 
alapvető eleme az erre irányuló stratégiának.

Tisztességes munka

Ezzel kapcsolatban különösen a munkahely minőségének kérdése merül fel. Különösen az 
alacsony képzettséget igénylő munkaterületek esetében növekszik meg a bizonytalan 
munkaszerződések száma. Az Európai Tanács fenntartható fejlődéssel kapcsolatos átfogó 
fogalommeghatározása alapján úgy vélem, hogy a jelentés célja nem az, hogy csupán 
számszerűsítsük a zöld foglalkoztatási potenciált, hanem megvizsgáltam azt a kérdést is, hogy 
miként lehet biztosítani a zöld munkahelyek jó munkakörülményeit és hogyan lehet 

                                               
1 Európai Bizottság, A foglalkoztatásról szóló 2009. évi jelentés Az UNEP, az ILO, az IOE és az ITUC „Green 
Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World”(„Zöld munkahelyek: Tisztességes 
munkakörülmények felé egy fenntartható, alacsony szénkibocsátású világban”) című zöld munkahelyekre 
irányuló 2008. évi kezdeményezése
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társadalmilag igazságossá tenni a fenntartható gazdasággá való átalakulást.

A jelentéssel kapcsolatos kutatómunka során hamar kiderült, hogy az új ágazatok 
munkakörülményeinek szempontja központi jelentőségű. Mind a pl. dél-németországi 
napenergia-ágazat munkavállalói, mind pedig a szélenergia-ipar képviselői kifogásolják a 
nagy termelési nyomást, ami a nemzetközi versenynyomással párosulva alacsony 
munkabérekhez és rossz munkakörülményekhez vezet. Ilyen körülmények között igen nehéz 
munkavállalókat találni az ágazatváltáshoz például a szénágazat területéről, amely 
hagyományosan jó munkakörülményeket és szociális védelmet biztosít. Munkáltatói 
szervezetekkel és szakszervezetekkel folytatott megbeszélések során kiderül, hogy ezekben az 
új ágazatokban a meghatározó probléma mindenképpen a képviseleti szervezetek mindkét 
oldalon tapasztalható hiánya; most először vannak folyamatban olyan projektek, amelyek 
ezeknek a szervezeteknek a felépítését segítik elő, jelentésem pedig egyértelműen támogatja 
ezeket a törekvéseket. 

Készségigények

A társadalmilag igazságos átalakulás azt is jelenti, hogy foglalkozunk az emberek oktatásának 
és szakmai továbbképzésének kérdésével. Ez egyrészt a zöldebb gazdaságban rejlő 
foglalkoztatási potenciál kihasználásának biztosítását jelenti. Csak akkor realizálható 
bizonyos ágazatokban a növekedési potenciál, ha elegendő megfelelően képzett és 
továbbképzett munkavállaló áll rendelkezésre. Másrészt pedig biztosítani kell, hogy az 
átalakulás lehetőség legyen mindenki számára: a fiatalok, az idősebbek, a nők számára, 
valamint a munkaerőpiacon „belüliek” és „kívüliek” számára is. Ma még nem lehet teljes 
biztonsággal megjósolni, hogy milyen készségekre milyen mértékben lesz szükség. 
Egyértelmű azonban, hogy előre tervezve a fenntarthatóság szempontjához kell igazítanunk az 
oktatási és továbbképzési kínálatokat, valamint az egész életen át tartó tanulás stratégiáját, és 
testre szabott programokra lesz szükség annak biztosítására, hogy például egy női 
munkavállalónak, aki 30 évig dolgozott a szénágazatban, lehetősége legyen váltani. Annak 
érdekében, hogy sikeresen lehessen irányítani az új készségek és az át- és továbbképzések 
iránti nagy keresletet, meg kell vizsgálni, hogy mely munkavállalói és munkakereső 
csoportoknak van szüksége különleges támogatásra, és ennek alapján kell tervezni az 
intézkedéseket.

Társadalmilag igazságos átalakulás 

Az átalakuláshoz nagyfokú rugalmasságra, egyes esetekben mobilitásra van szükség. Dánia 
sokat emlegetett példája mutatja, hogy az emberek akkor értékelik lehetőségként és nem 
veszélyként a nagyfokú munkaerő-piaci mobilitást, ha a szociális biztonságot állami 
rendszerek és erős szociális partnerségek biztosítják, az előre tekintő kompetencia 
menedzsment pedig perspektívákat nyújt. A fenntartható gazdasággá való átalakulás 
sikerének egyik feltétele, hogy az átalakulás szükséges szakaszaiban munkavállalók szociális 
védelemben részesüljenek.


