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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl darbo vietų potencialo plėtimo naujoje tvarioje ekonomikoje
(2010/2010(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Darnaus vystymosi aspekto integravimas į ES 
politiką: 2009 m. Europos Sąjungos tvaraus vystymosi strategijos peržiūra“ 
(COM(2009) 0400),

– atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 106/2008 dėl Bendrijos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo 
programos (nauja redakcija)1,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies
keičiančią bei vėliau panaikinančią Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB2,

– atsižvelgdamas į Komisijos baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas“ (COM(2009) 0147) ir į savo 2010 m. balandžio XX 
rezoliuciją šiuo klausimu3,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Ekologiškas transportas“ (COM(2008) 0433),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Išorės sąnaudų internalizavimo įgyvendinimo 
strategija“ (COM(2009) 0435),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos energetikos politika“ 
(COM(2007) 0001),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, visų 
pirma į 21–24 punktus,

– atsižvelgdamas į Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės pranešimą dėl 2009 m. ES 
tvaraus vystymosi strategijos peržiūros4,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ir į 
JTBKKK Kioto protokolą,

– atsižvelgdamas į 2007 m. TIPK dokumentą „Klimato kaita 2007 m. Apibendrinamoji 
ataskaita, I, II ir III darbo grupės indėlis į ketvirtąją Tarpvyriausybinės klimato kaitos 

                                               
1 OL L 39, 2008 2 13, p. 1.
2 OL L 140, 2009 6 5, p. 16.
3 Patvirtinti tekstai, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 2009 12 1.
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komisijos vertinimo ataskaitą“,

– atsižvelgdamas į 2006 m. N. Sterno ataskaitą „Klimato kaitos ekonomika“,

– atsižvelgdamas į 2008 m. Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programos, Tarptautinės 
darbo organizacijos, Tarptautinės darbdavių organizacijos ir Tarptautinės profesinių 
sąjungų konfederacijos ekologiškų darbo vietų kūrimo iniciatyvą „Ekologiškos darbo 
vietos. Tinkamo darbo kūrimas tvariame, mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų 
pasaulyje“,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 11–13 d. Japonijoje, Niigatos prefektūroje vykusioje 
G8 valstybių užimtumo ir darbo ministrų konferencijoje pateiktą Tarptautinės darbo 
organizacijos aiškinamąjį pranešimą „Pasauliniai tvaraus vystymosi uždaviniai.
Ekologiškų darbo vietų kūrimo strategijos“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 25 d. vykusiame Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO) ministrų lygio tarybos susitikime patvirtintą „Ekologiško 
ekonomikos augimo deklaraciją“ ir į nuolatinę EBPO ekologiško ekonomikos augimo 
strategiją,

– atsižvelgdamas į 2009 m. tarptautinės aplinkos apsaugos organizacijos „Greenpeace“ ir 
Europos atsinaujinančiosios energijos tarybos (angl. EREC) pranešimą „Pastangos 
klimatui apsaugoti. Atsinaujinančioji energija ir ekologiškų darbo vietų revoliucija“,

– atsižvelgdamas į 2007 m. Europos profesinių sąjungų konfederacijos (angl. ETUC) ir 
Socialinės plėtros agentūros (angl. SDA) pranešimą „Klimato kaita ir užimtumas.
Klimato kaitos ir CO2 išmetimą mažinančių priemonių poveikis užimtumui 25 ES 
valstybėse iki 2030 m.“,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „2009 m. užimtumas Europoje“, visų pirma į 
3 skyrių Klimato kaitos poveikis darbo rinkų rodikliams,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos ekonomikos atkūrimo planas“ 
(COM(2008) 0800) ir į savo 2009 m. kovo 11 d. rezoliuciją šiuo klausimu1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“ 
(COM(2009) 0114),

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 18 d. bendrą Europos socialinių partnerių analizę 
„Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Europos darbo rinkos“,

– atsižvelgdamas į Europos socialinių partnerių 2002 m. „Visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi siekiant ugdyti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją veiksmų programą“,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms. Darbo 
rinkos ir gebėjimų poreikių numatymas ir derinimas“ (COM(2008) 0868),

– atsižvelgdamas į 2009 m. Europos profesinio mokymo plėtros centro (angl. CEDEFOP) 
                                               
1 Patvirtinti tekstai, P6_TA(2009)0123.
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mokslinį tyrimą „Būsimų gebėjimų poreikiai ekologiškoje ekonomikoje“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Regioninės plėtros komiteto ir 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi 2009 m. Europos Vadovų Taryba patvirtino, kad tvarus vystymasis yra vienas iš 
pagrindinių Lisabonos sutarties tikslų; kadangi pagrindiniai ES tvarumo strategijos 
principai yra ekonomikos, socialinių ir aplinkos klausimų integravimas, socialinio 
dialogo intensyvinimas, socialinės įmonių atsakomybės stiprinimas, atsargumo principas 
ir principas „moka teršėjas“,

B. kadangi 2020 m. ES strategijoje didžiausias dėmesys skiriamas išteklius ir aplinką 
tausojančios bei konkurencingos ekonomikos rėmimui,

C. kadangi išsivysčiusios šalys savo išmetamo CO2 kiekį iki 2050 m., palyginti su 1990 m., 
turi sumažinti 80–90 %,

D. kadangi perėjimas prie tvaresnės ekonomikos skirtingiems sektoriams daro nevienodą 
poveikį; kadangi vienos darbo vietos keičiamos kitomis, kuriamos naujos ar iš dalies 
naikinamos senos; kadangi visas darbo vietas reikia pritaikyti prie tvaraus, išteklius 
taupančio gamybos ir darbo metodo, todėl didžiausias pritaikymo poreikis susijęs su 
esamais darbo santykiais,

E. kadangi pereinant prie tvarios ekonomikos užimtumas stabilizuojamas, o kai kuriuose 
sektoriuose sukuriama labai daug naujų darbo vietų ir šių darbo vietų atsiradimas turi 
didelį poveikį; kadangi tuose sektoriuose, kuriuose sukurtos patikimos bendrosios 
sąlygos, užimtumas nuolat didėja, o augant eksportui jis stabilizuojamas,

F. kadangi naujieji sektoriai dažnai nėra integruoti į socialinio dialogo struktūras; kadangi 
nesama nei kolektyvinių sutarčių, nei sektorių kodeksų; kadangi naujieji sektoriai 
susiduria su dideliu gamybos ir konkurencijos spaudimu; kadangi regionuose, kuriuose 
didelis nedarbas, jaučiamas didelis spaudimas sutikti su blogomis darbo sąlygomis,

G. kadangi lyčių lygybė – Lisabonos sutartyje įtvirtintas tikslas; kadangi, pavyzdžiui, 
statybos ir mokslinių tyrimų srityse, moterų dirba nepakankamai, todėl jos neturi tiek pat 
naudos iš užimtumo didėjimo dėl ekologiškos ekonomikos.

Darbo vietų kūrimo strategija naujoje tvarioje ekonomikoje

1. pažymi, kad investicijos, skirtos pereiti prie ekologiškos ekonomikos, yra didelis darbo 
rinkos ir naujų pajamų galimybių augimo potencialas ir kad kai kuriuose sektoriuose už 
teigiamo balanso slypi nuostoliai, kuriuos gausiai kompensuoja augimas kituose 
sektoriuose;

2. remia pavyzdinę 2020 m. ES strategijoje numatytą Komisijos iniciatyvą – dabar pereiti 
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prie tvarios ekonomikos, ekonomikos augimą atsieti nuo išteklių ir energijos vartojimo, 
sumažinti klimatui kenksmingų išmetamųjų teršalų kiekį ir taip kovoti su klimato 
atšilimu; palankiai vertina ketinimą įstatymais numatomas bendrąsias sąlygas, 
skatinamąsias rinkos ekonomikos priemones, subsidijų ir viešųjų pirkimų sistemas 
suderinti su šiuo tikslu; apgailestauja, kad Komisija strategijoje išsamiau nekalba apie 
darbo rinkos potencialą ir uždavinius, atsirandančius pereinant prie tvarios ekonomikos;

3. pažymi, kad daugiausia naujų ekologiškų darbo vietų esama keliuose sektoriuose, kaip 
antai statyba, atsinaujinančioji energija, aplinkos technologijos, tvarus judumas (dviračių 
transportas, krovinių ir keleivių vežimas geležinkeliais), atliekų perdirbimas, tvarus 
žemės ir miškų ūkis, žuvininkystė ir aplinkos paslaugos, ir kad paslaugų sektoriuje taip 
pat slypi didelis ekologiškų darbo vietų potencialas;

4. ragina perimti TDO apibrėžtį1, pagal kurią visos tvarų vystymąsi spartinančios darbo 
vietos yra ekologiškos; paaiškina, kad ši apibrėžtis, viena vertus, apima visas darbo 
vietas, kurios tiesiogiai mažina energijos ir žaliavų suvartojimą, pagal ją saugomos 
ekosistemos ir biologinė įvairovė, mažinamas atliekų atsiradimas ir oro tarša, antra 
vertus, apima visas darbo vietas, kurios mažina poveikį aplinkai; pripažįsta, kad dėl 
sąlyginio apibrėžties aspekto darbo vietų potencialo galutinai įvardyti neįmanoma;

5. pabrėžia, kad visomis darbo vietomis privaloma siekti remti tvarų vystymąsi ir reikia 
pasirinkti kuo labiau išteklius ir energiją tausojantį gamybos ir darbo metodą ir kad ši 
nuostata turi būti taikoma visai tiekimo grandinei;

Darbo vietų potencialo gerinimas

6. ragina kurti Europos darbo vietų kūrimo strategiją naujoje tvarioje ekonomikoje, kuria 
siekiama optimizuoti darbo vietų potencialą, kreipiant ypatingą dėmesį į tinkamą darbą, 
gebėjimų poreikius ir socialiniu požiūriu teisingą perėjimą; pabrėžia, kad tvari ekonomika 
sujungia socialinius ir ekologinius tikslus;

7. ragina Komisiją, valstybes nares ir socialinius partnerius užtikrinti, kad tvarių darbo vietų 
strategija būtų naudinga kiekvienam ES piliečiui; ragina daugiausia dėmesio skirti 
labiausiai nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims, pažeidžiamiausiems ir žemos 
kvalifikacijos darbuotojams;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti aplinkos standartus ir finansines 
skatinamąsias priemones, kuriomis ne trumpiau kaip dešimčiai metų būtų sukurtos 
patikimos bendrosios sąlygos ir kartu užtikrintas teisinis tikrumas ir tinkamas 
planavimas; reikalauja, kad esamos finansinės priemonės būtų naudojamos ir kad tvari 
ekonominė veikla būtų įtraukta į finansinę perspektyvą ir struktūrinius fondus kaip 
remiamas tikslas;

9. ragina ES ir valstybes nares numatyti pokyčius, t. y. įveikti problemas ir netikrumą, 
susijusius su informacijos teikimu, ir skatinti informuotumą, socialinio mokymosi 
procesus ir vartojimo modelių pokyčius; teigia, kad bendrovės investuoja į švarias 
technologijas tik tuomet, jei jaučiasi kažkiek užtikrintos, kad ateityje gaus naudos, o 
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darbuotojai noriai priima pokyčius, jei mato būsimo darbo ir socialinės apsaugos sistemos 
perspektyvas;

10. ragina ES, valstybes nares ir socialinius partnerius kovoti su diskriminacija ir skatinti 
lyčių lygybę tvarioje ekonomikoje, kurti darbo aplinką, kuri pritrauktų ir išlaikytų moteris 
šiuose sektoriuose, mažinti darbų skirstymą pagal lytį ir atlyginimų skirtumus ir nustatyti 
40 % moterų kvotą įmonių valdybose;

Tinkamas darbas

11. pažymi, kad Komisija pervertina aukštos kvalifikacijos darbuotojų darbo vietų potencialą 
tvarioje ekonomikoje, o kartu skiria nepakankamai dėmesio daugeliui vidutinės ir žemos 
kvalifikacijos darbo vietų; ragina valstybes nares labiau vertinti vidutinės ir žemos 
kvalifikacijos darbo vietas ir sukurti geras darbo sąlygas;

12. pažymi, jog dėl to, kad steigiasi mažai ir darbuotojų, ir darbdavių organizacijų, 
naujuosiuose sektoriuose didelė nepatikimų darbo santykių ir blogų darbo sąlygų rizika;
ragina Komisiją ir valstybes nares naujuosiuose sektoriuose sukurti bendrąsias 
reprezentacinių struktūrų steigimo sąlygas; ragina Komisiją skatinti keistis gerosios 
patirties pavyzdžiais Europos Sąjungos lygmeniu;

13. ragina socialinius partnerius būti atvirus naujiesiems sektoriams ir kurti strategijas, kaip 
sektorių susivienijimus įtraukti į socialinę partnerystę ir padidinti moterų skaičių 
atstovavimo organuose, kuriuose daugiausia vyrų;

14. ragina ES ir valstybes nares ateityje valstybės paramą naujoms gamybos sritims susieti su 
mažiausiais socialiniais standartais ir atstovaujančių struktūrų, pavyzdžiui, darbo tarybų ir 
sektorių sąjungų, steigimu;

15. ragina ES kurti sistemą, skirtą pokyčiams ir pertvarkymui numatyti, suteikiant visiems 
nukentėjusiems darbuotojams užtikrintą teisę dalyvauti profesinio mokymo ir mokymosi 
visą gyvenimą programose; ragina valstybes nares, darbdavius ir darbuotojus laikyti 
įgūdžių valdymą, profesinį mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą bendra atsakomybe, 
kaip pripažinta socialinių partnerių 2002 m. bendrajame susitarime dėl visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi;

Kylantys gebėjimų poreikiai

16. nurodo, kad valstybės narės privalo pritaikyti profesinio švietimo ir mokymo sistemas, 
kad užtikrintų galimybę pritaikyti darbo jėgos gebėjimus prie darbo rinkos poreikių 
tvarios ekonomikos, kuri grindžiama profesinių kompetencijų mokymo sąvokomis, 
sąlygomis;

17. ragina valstybes nares įgūdžių lavinimo pasiūlymus ir mokymosi visą gyvenimą 
strategijas pritaikyti prie vyresnių darbuotojų poreikių, siekiant, kad juose dalyvautų ir 
vyresni kaip 55 metų darbuotojai;

18. ragina valstybes nares ir socialinius partnerius nustatyti moterų kvotas, kurti moterų 
įdarbinimo programas, specializuotas gamybinės praktikos programas ir profesinio 
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moterų mokymo iniciatyvas;

19. rekomenduoja, kad Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo tikslas būtų 
skatinti tvarią ekonomiką;

20. ragina valstybes nares steigti pereinamojo laikotarpio fondus, skirtus gebėjimų 
poreikiams valdyti, o lėšos šiems fondams galėtų būti skiriamos iš mokesčių už 
finansinius sandorius, t. y. vadinamojo Tobino mokesčio, anglies dioksido ir ekologinių 
mokesčių, pajamų, gautų iš 2008–2013 m. panaudotų ir nepanaudotų taršos leidimų 
pardavimo aukcionuose;

21. ragina ES ir valstybes nares pasiekti, kad prisitaikymo prie tvarios ekonomikos 
skatinimas taptų vienu iš Europos socialinio fondo tikslų;

22. primena, kad tvaraus vystymosi aspektai turėtų būti įtraukti ne tik į su aplinka susijusių 
darbų mokymo programas, bet ir į visas mokymo programas, taip pat jie turėtų būti 
būtina finansavimo sąlyga;

Socialiai orientuotas perėjimas prie tvarios ekonomikos

23. ragina ES ir valstybes nares sukurti bendrąsias socialiai orientuoto pertvarkymo sąlygas, 
kad visiems darbuotojams būtų sumažinta pereinant prie tvarios ekonomikos kylanti 
rizika ir padidinta nauda;

24. pabrėžia, kad vėlesnės išlaidos, jei nėra pertvarkymo valdymo, yra daug kartų didesnės už 
numatomas investicijas; ragina Komisiją, valstybes nares ir socialinius partnerius bendrai 
prisiimti atsakomybę už prevencinį pertvarkymo valdymą;

25. primena, kad parama kolektyviniams susitarimams ir jų skatinimas, siekiant numatyti 
pokyčius ir išvengti darbuotojų atleidimo dėl darbo vietų mažinimo, taip pat socialinės 
apsaugos, pajamų rėmimo sistemų ir sektoriams skirtų mokymo iniciatyvų stiprinimas yra 
svarbiausios prevencijos priemonės;

26. pabrėžia, kad vykstant perėjimo procesui darbuotojams turi tekti dalyvaujančių partnerių 
vaidmuo siekiant, kad perėjimas būtų teisingas socialiniu požiūriu; reikalauja, kad 
profesinių sąjungų „žalieji atstovai“ dalyvautų bendrovių, aktyviai siekiančių 
ekologiškesnių darbo vietų, bendrovių ir pramonės šakų, veikloje;

27. ragina valstybes nares ir socialinius partnerius valdant pereinamąjį laikotarpį nuolat 
bendradarbiauti su suinteresuotaisiais aplinkos apsaugos subjektais, taip pat 
nevyriausybinėmis organizacijomis;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

ES įsipareigojimas dėl tvarumo

Europos Vadovų Taryba 2009 m. gruodžio mėn. priimtame sprendime dėl atnaujintos 
„Europos Sąjungos tvaraus vystymosi strategijos“1 tvariu laiko tokį vystymąsi, kai dabarties 
kartos poreikiai tenkinami nekeliant pavojaus ateities kartų galimybei patenkinti savuosius.
Šiame sprendime įvardijami septyni pagrindiniai iššūkiai: klimato kaita ir švari energija, 
darnusis transportas, tausus vartojimas ir gamyba, gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas, 
visuomenės sveikata, socialinė įtrauktis, demografija ir migracija bei pasaulinis skurdas.
Pagrindiniai strategijos principai yra ekonomikos, socialinių ir aplinkos klausimų 
integravimas, socialinio dialogo intensyvinimas, įmonių socialinės atsakomybės stiprinimas, 
atsargumo principas ir principas „moka teršėjas“. Be to, Europos Vadovų Tarybos sprendime 
numatytos investicijos į žmogiškąjį, socialinį ir aplinkos kapitalą, technologines naujoves ir 
naujas ekologijos paslaugas, siekiant sukurti ilgalaikes prielaidas konkurencingumui, gerovei, 
socialinei sanglaudai, aukštos kokybės darbo vietoms ir geresnei aplinkos apsaugai.

2009 m. Europos Vadovų Taryba taip pat patvirtino ES įsipareigojimą aktyviai dalyvauti 
tarptautinėje kovoje su didėjančiu visuotiniu atšilimu. ES savo sprendimuose įsipareigojo 
sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m., palyginti su 1990 m., 
ne mažiau kaip 20 % ir iki 2020 m. 20 % savo suvartojamos energijos pakeisti 
atsinaujinančiąja energija. Iš Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos tyrimo matyti, kad 
visuotinį atšilimą galima apriboti iki 2 °C tik jei išsivysčiusios šalys savo išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2050 m., palyginti su 1990 m., sumažins 80–90 %2. Europos 
Sąjungai tai reiškia, kad ji turi labai spartinti savo pastangas atsinaujinančiosios energijos ir 
energijos vartojimo efektyvumo srityse.

Kas yra ekologiškos darbo vietos?

Jau iš Europos Vadovų Tarybos pateiktos tvaraus vystymosi apibrėžties matyti, kad su tuo 
susiję beveik visi atitinkami pramonės ir paslaugų sektoriai. Todėl šiame pranešime laikomasi 
išsamios TDO pateiktos ekologiškų darbo vietų apibrėžties1, pagal kurią „ekologiškos darbo 
vietos“ yra ne tik tiesiogiai su aplinkos apsauga susijusios užimtumo sritys. Darbo vieta yra 
ekologiška veikiau tuomet, kai ji prisideda pereinant prie tvarios ekonomikos, prisideda prie 
energijos taupymo, atsinaujinančiosios energijos vartojimo, gamtos išteklių tausojimo, 
ekosistemos ir biologinės įvairovės išlaikymo ir atkūrimo bei oro taršos ir atliekų susidarymo 
mažinimo.

Remdamasi šia apibrėžtimi, nepritariu Komisijos nuomonei, kad daugiausia ekologiškų darbo 
vietų esama pažangiųjų technologijų srityse, ir pritariu TDO išvadoms, kad bet kokios 
kvalifikacijos darbas labai susijęs su perėjimu prie didesnio tvarumo, o dėl to atsiranda 
būtinybė analizuoti švietimo, tęstinio mokymo ir su ekologija susijusio švietimo poreikį 
apskritai.
                                               
1 2009 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos išvados.
2 TIPK dokumentas „Klimato kaita 2007 m. Apibendrinamoji ataskaita. I, II ir III darbo grupės indėlis į 
ketvirtąją Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos vertinimo ataskaitą“, Core Writing Team, Pachauri, R. K. 
and Reisinger, A. (Eds.), IPCC, Geneva, Switzerland.
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Užimtumo potencialo gerinimas

Atsinaujinančiosios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo sričių plėtojimo ir rėmimo 
teigiamas šalutinis poveikis yra didžiulis. Greenpeace tyrime1 nurodoma, kad užimtumo 
potencialas atsinaujinančiosios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse visame 
pasaulyje – daugiau kaip 8 mln. darbo vietų.

Šia prognozę patvirtina Vokietijos patirtis, iš kurios matyti, kad intensyvi atsinaujinančiosios 
energijos sektoriaus plėtra turi tiesioginį poveikį darbo vietoms. Vokietijoje pagal 
Atsinaujinančiosios energijos įstatymą buvo sukurta 250 000 naujų darbo vietų, taigi 
Vokietija, palyginti su kitomis valstybėmis, šioje srityje yra lyderė. Nuo 2000 m., kai buvo 
priimtas šis įstatymas, įskaitant netiesioginį jo poveikį užimtumui, užimtumas nuolat augo.
Prognozuojama, kad iki 2020 m. įdarbintųjų dar padaugės 400 000. Europos Komisijos tyrime 
dėl užimtumo Europoje 2009 m., bendruosiuose apskaičiavimo modeliuose neatsižvelgta į tai, 
kad užimtumo didėjimą naujuosiuose tvariuose sektoriuose, pavyzdžiui, atsinaujinančiosios 
energijos, Vokietijoje papildomai stabilizuoja didėjantis eksportas2. Komisija bendruosius 
didėjimo duomenis apskaičiuoja tik remdamasi ES vidaus rinkos duomenimis ir neatsižvelgia 
į potencialą, kurį ES gali turėti būdama visuotinė lyderė pereinant prie tvarios ekonomikos.

Tačiau sėkmingam Vokietijos pavyzdžiui labai didelės įtakos turėjo tai, kad 
Atsinaujinančiosios energijos įstatymu, Įstatymu dėl energetinio paso ir valstybės 
remiamomis kreditų programomis investuotojams buvo sukurtos ilgalaikės ir patikimos 
bendrosios sąlygos. Nenustačius tokių aiškių politinių ir finansinių krypčių darbo rinkos 
potencialo pasiekti neįmanoma.

Kitos ES šalys seka Vokietijos pavyzdžiu. Todėl Europos Sąjunga turi įtraukti įsipareigojimus 
dėl patikimų bendrųjų sąlygų į 2020 m. ES strategiją ir iš anksto imtis teisėkūros iniciatyvos.
Valstybės narės pagal savo kompetenciją turi veikti nedelsdamos. Tai taip pat reiškia, kad 
perėjimas prie tvarios ekonomikos turi būti įtvirtintas kaip pagrindinis tikslas visose ES lėšų 
skyrimo procedūrose, ypač struktūrinių fondų. Per ateinančius dešimt metų turime nuolat 
spartinti investicijas.

Tikrąjį darbo vietų potencialą, kurį gali suteikti naujas tvarus vystymasis, apskaičiuoti sunku 
ir todėl šio pranešimo įžangoje nurodytuose tyrimuose pateikti konkretūs skaičiai neaiškūs ir 
iš dalies prieštaringi, nes skaičiavimai labai skirtingi ir priklauso nuo to, kokiomis 
bendrosiomis sąlygomis remtasi. Tai matyti ir iš transporto sektoriaus pavyzdžio.

Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programos tyrime3 analizuojamas judumo miestuose 

                                               
1 2009 m. tarptautinės aplinkos apsaugos organizacijos „Greenpeace“ ir Europos atsinaujinančios energijos 
tarybos (angl. EREC) pranešimas „Pastangos klimatui apsaugoti: atsinaujinanti energija ir ekologiškų darbo 
vietų revoliucija“.
2 Europos Komisija, „U˛imtumas Europoje 2009 m.“
3 2008 m. Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programos, Tarptautinės darbo organizacijos, Tarptautinės 
darbdavių organizacijos ir Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos ekologiškų darbo vietų kūrimo 
iniciatyva „Ekologiškos darbo vietos. Tinkamo darbo kūrimas tvariame, mažai anglies dioksido išskiriančių 
technologijų pasaulyje“.
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pokytis – perėjimas nuo individualaus transporto variklinėmis transporto priemonėmis prie 
veiksmingų vietinių viešojo transporto sistemų – ir nurodomas užimtumo potencialo 
koeficientas – nuo 2,5 iki 4,1. Dėl paramos planų, kuriuos Komisija taiko iki šiol, vietinio 
viešojo transporto sektorius patiria didžiulį spaudimą. Elektrinių automobilių plėtotei skiriami 
didžiuliai mokslinių tyrimų ir pramonės ištekliai, o viešojo transporto sektoriui ir 
atitinkamoms transporto priemonėms netaikoma jokių paramos programų. Miestuose abi 
judumo formos tiesiogiai konkuruoja. Užimtumo potencialas, kurį gali suteikti tvarus 
judumas, galėtų visiškai atsiskleisti tik jei nustačius politines bendrąsias sąlygas ir finansines 
kryptis būtų atskleistas ir tvariojo judumo potencialas. Kaip ir viešojo transporto sektoriuje, 
dviračių transporto potencialas – pardavimas ir paslaugos. Ekologiniu aspektu pirmenybė 
teiktina abiem šioms judumo formoms, o ne elektriniams automobiliams.

Nauja tvari socialiai integruotos Europos ekonomika

Perėjimas prie tvarios ekonomikos yra ne tik ekologinė būtinybė, bet ji turi būti ir mūsų 
Socialinės Europos strategijos dalis. Ar jis bus sėkmingas, labai priklauso nuo to, ar jį 
pripažins Europos Sąjungos piliečiai, o tai galime pasiekti, jei parodysime, kad mūsų perėjimo 
prie tvarios ekonomikos strategijose atsižvelgiama į socialinį aspektą, o ilguoju laikotarpiu 
gali padidėti užimtumas, pagerėti darbo sąlygos ir sustiprėti socialinis saugumas. Naujos 
tvarios ekonomikos tikslas turi būti socialinis ir ekologinis tvarumas, o tokios strategijos 
pagrindas yra socialiai orientuotas reorganizavimo valdymas.

Geras darbas

Ypač aktualus yra ir darbo vietų kokybės klausimas. Daugėja nestabilių darbo sutarčių su 
žemos kvalifikacijos darbuotojais. Remdamasi Europos Vadovų Tarybos pateikta išsamia 
tvarios ekonomikos apibrėžtimi, manau, kad pranešimo tikslas ne tik skaičiais įvardyti 
ekologiškų darbo vietų potencialą – aš nagrinėjau ir klausimą, ar ekologiškomis darbo 
vietomis galima užtikrinti geras darbo sąlygas ir kaip perėjimas prie tvarios ekonomikos gali 
būti labiau socialiai orientuotas.

Atliekant tyrimus šiam pranešimui greitai paaiškėjo, kad darbo sąlygų aspektas naujuosiuose 
sektoriuose yra pagrindinis dalykas. Ir saulės energijos sektoriuje, pavyzdžiui, Rytų 
Vokietijoje, dirbantys asmenys, ir tie, kurie dirba vėjo jėgainių pramonėje, skundžiasi dideliu 
gamybos spaudimu, o dėl jo, taip pat dėl tarptautinio konkurencinio spaudimo, atlyginimai yra 
maži, o darbo sąlygos blogos. Tokiomis sąlygomis itin sunku pritraukti darbuotoją į kitą 
sektorių, pavyzdžiui, iš anglies pramonės, kur dėl ilgų tradicijų susiformavo geros darbo 
sąlygos ir socialinis saugumas. Kalbantis su darbdavių asociacijų ir profsąjungų atstovais 
aiškėja, jog naujuosiuose sektoriuose didelė problema yra ir darbdaviams, ir darbuotojams 
atstovaujančių struktūrų trūkumas. Pirmaisiais projektais jau bandoma skatinti jų steigimą ir 
mano pranešime šios pastangos aiškiai remiamos.

Kokybės reikalavimai

Socialiai orientuotas perėjimas prie tvarios ekonomikos reiškia, kad sprendžiamas žmonių 
švietimo ir tęstinio mokymo klausimas. Viena vertus, svarbu užtikrinti, kad būtų išnaudotas 
tvarios ekonomikos teikiamas darbo vietų potencialas. Tačiau augimo potencialą kai kuriuose 
sektoriuose galima išnaudoti tik jei tam bus pasiruošę pakankamai reikiamai išsilavinusių 
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darbuotojų. Kita vertus, reikia užtikrinti, kad perėjimas prie tvarios ekonomikos suteiktų 
galimybę visiems – jauniems, seniems, moterims, darbo rinkoje dalyvaujantiems ir 
nedalyvaujantiems asmenims. Šiandien dar negalima tiksliai pasakyti, kokios kvalifikacijos ir 
kiek darbuotojų reikės. Tačiau aišku, kad švietimo ir tęstinio mokymo pasiūlymus bei 
mokymosi visą gyvenimą strategijas iš anksto turime orientuoti į tvarumą. Bus reikalingos 
individualios programos siekiant užtikrinti, kad ir, pavyzdžiui, trisdešimt metų anglies 
pramonėje pradirbusi darbuotoja turėtų galimybę pereiti į kitą sektorių. Kad būtų galima 
sėkmingai valdyti didelį naujos kvalifikacijos darbuotojų, perkvalifikavimo ir tęstinio 
mokymo poreikį, reikia analizuoti, kokioms darbuotojų ir darbo ieškančių žmonių grupėms 
ypač reikalinga parama, ir planuoti atitinkamas priemones.

Socialiai orientuotas perėjimas prie tvarios ekonomikos

Pereiti prie tvarios ekonomikos reikia didelio lankstumo, kai kada – net judumo. Iš dažnai 
primenamo Danijos pavyzdžio matyti, kad žmonės didelį lankstumą darbo rinkoje suvokia 
kaip galimybę, o ne kaip pavojų tik jei valstybinės sistemos ir stipri socialinė partnerystė 
užtikrina socialinį saugumą, o numatomas kvalifikacijos valdymas suteikia perspektyvą. Kad 
perėjimas prie tvarios ekonomikos būtų sėkmingas, būtina, kad reikiamuose pokyčių etapuose 
darbuotojai būtų socialiai apsaugoti.


