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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par darbavietu potenciāla attīstīšanu jaunai, ilgtspējīgai ekonomikai
(2010/2010(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei (COM(2010)2020);

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ilgtspējīgas attīstības integrēšana ES politikas jomās 
– Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pārskatīšana 2009. gadā” 
(COM(2009)0400),,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulu (EK) 
Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (pārstrādātā 
versija)1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/28/EK 
par atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši 
atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK2,

– ņemot vērā Komisijas Balto grāmatu „Adaptācija klimata pārmaiņām — iedibinot 
Eiropas rīcības pamatprincipus” (COM(2009)0147) un tās attiecīgo 2010. gada XX aprīļa 
rezolūciju3,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Zaļāks transports” (COM(2008)0433),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ārējo izmaksu internalizācijas ieviešanas stratēģija” 
(COM(2008)0435),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Enerģētikas politika Eiropai” (COM(2007)0001),

– ņemot vērā 2009. gada 10.-11. decembra Eiropadomes secinājumus un jo īpaši 21.-
24. punktu,

– ņemot vērā Padomes prezidentūras ziņojumu par Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas pārskatīšanu 2009. gadā4,

– ņemot vērā ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un UNFCCC 
Kioto protokolu,

– ņemot vērā 2007. gada Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) dokumentu 
„Klimata pārmaiņas 2007: kopīgais ziņojums, darba grupu I, II un III ziņojumi Klimata 
pārmaiņu starpvaldību padomes ceturtajam novērtējuma ziņojumam”,

                                               
1 OV L 39, 13.2.2008, 1. lpp.
2 OV L 140, 5.6.2009, 16. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 1.12.2009.
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– ņemot vērā 2006. gada Sterna pārskata ziņojumu par klimata pārmaiņu ekonomiku,

– ņemot vērā UNEP, SDO, Starptautiskās Darba devēju organizācijas un Starptautiskās 
Arodbiedrību konfederācijas 2008. gada iniciatīvu „Zaļās darba vietas: pienācīgs darbs 
ilgtspējīgā, zemas oglekļa emisijas pasaulē”,

– ņemot vērā SDO 2008. gada 11.-13. maijā Nīgatā, Japānā, notikušajā G8 darba un 
nodarbinātības ministru konferencē iesniegto informatīvo paziņojumu „Ilgtspējīgas 
attīstības globālie izaicinājumi: zaļo darbavietu stratēģijas”,

– ņemot vērā Eiropas Sadarbības un attīstības organizācijas „Deklarāciju par zaļo 
izaugsmi”, kas tika pieņemta 2009. gada 25. jūnijā notikušajā Padomes ministru līmeņa 
sanāksmē, un tās pašreizējo Zaļās izaugsmes stratēģiju,

– ņemot vērā organizācijas Greenpeace un Eiropas Atjaunojamās enerģijas padomes 
(EREC) 2009. gada ziņojumu „Darbs klimata labā: atjaunojamā enerģija un zaļo 
darbavietu revolūcija”,

– ņemot vērā Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) un Sociālās attīstības aģentūras 
(SDA) 2007. gada ziņojumu „Klimata pārmaiņas un nodarbinātība: klimata pārmaiņu un 
CO2 emisiju samazināšanas pasākumu ietekme uz nodarbinātību līdz 2030. gadam”,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu „Nodarbinātība Eiropā 2009”, un jo īpaši 3. nodaļu 
„Klimata pārmaiņas un to ietekme uz darba tirgu”,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns” 
(COM(2008)0800) un Eiropas Parlamenta attiecīgo 2009. gada 11. marta rezolūciju1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Impulsi Eiropas atveseļošanai” (COM(2009)0114),

– ņemot vērā Eiropas sociālo partneru 2007. gada 18. oktobra kopīgo analīzi „Galvenās 
problēmas Eiropas darba tirgos”,

– ņemot vērā Eiropas sociālo partneru 2002. gada „Kopējo rīcības plānu pamatprasmju un 
kvalifikāciju mūžizglītības attīstīšanai”, ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Jaunas 
prasmes jaunām darba vietām — saskaņotu darba tirgus vajadzību un prasmju plānošana” 
(COM(2008)0868),

– ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) 2009. gada 
pētījumu „Zaļajai ekonomikai nākotnē nepieciešamās prasmes”,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Ekonomikas un 
monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Reģionālās attīstības komitejas un 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0123.
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A. tā kā ilgtspējīgu attīstību Eiropas Padome 2009. gadā ir atzinusi par Lisabonas līguma 
galveno mērķi; tā kā ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pamatprincipi ir ekonomisko, 
sociālo un vides interešu integrēts pārskats, intensīvāks sociālais dialogs, uzņēmumu 
sociālās atbildības palielināšana, kā arī piesardzības princips un princips, ka piesārņotājs 
maksā,

B. tā kā viena no stratēģijas EIROPA 2020 prioritātēm ir resursu ziņā efektīvas, videi 
nekaitīgas un konkurētspējīgas ekonomikas veicināšana,

C. tā kā attīstītajām valstīm līdz 2050. gadam jāsamazina CO2 emisijas par 80-90 %, 
salīdzinot ar 1990. gadu,

D. tā kā pāreja uz ilgtspējīgāku ekonomiku nozares ietekmē atšķirīgi; tā kā tiek izveidotas, 
aizstātas vai daļēji likvidētas darbavietas; tā kā visas darbavietas jāpielāgo ilgtspējīgam, 
resursu ziņā efektīvam ražošanas un darba režīmam un līdz ar to visvairāk jāpielāgo 
esošie darba apstākļi,

E. tā kā šī pāreja stabilizē nodarbinātību un dažās nozarēs izraisa ļoti lielu darbavietu 
pieaugumu ar būtisku papildu ietekmi; tā kā vietās, kur radīti uzticami pamatnosacījumi, 
var novērot nepārtrauktu nodarbinātības pieaugumu, ko stabilizē pieaugošais eksports,

F. tā kā jaunās nozares bieži vien nav integrētas sociālā dialoga struktūrās; tā kā nav ne 
darba koplīgumu, ne nozaru kodeksu; tā kā jaunās nozares izjūt lielu ražošanas un 
konkurences spiedienu; tā kā reģionos ar lielu bezdarba līmeni ir liels risks, ka darba 
ņēmēji piekrīt sliktiem darba apstākļiem,

G. tā kā dzimumu līdztiesība ir Lisabonas līgumā atzīts mērķis; tā kā, piemēram, būvniecībā 
un pētniecībā sieviešu īpatsvars nav pietiekams un līdz ar to sievietes negūst vienādu 
labumu no nodarbinātības pieauguma „zaļajā” ekonomikā,

Darba vietu stratēģija jaunai, ilgtspējīgai ekonomikai

1. uzskata, ka ieguldījumi vides pārmaiņās nozīmē lielu izaugsmes potenciālu darba tirgū un 
jaunas ienākumu iespējas; uzskata, ka pozitīva bilance slēpj dažās nozarēs ciestus 
zaudējumus, kurus vairāk nekā kompensē pieaugums citās nozarēs;

2. atbalsta Komisijas pamatiniciatīvu stratēģijā EIROPA 2020 pašlaik īstenot pāreju uz 
ilgtspējīgu ekonomiku, nodalīt ekonomikas izaugsmi no resursu un enerģijas 
izmantošanas, samazināt klimatam kaitīgas emisijas un šādi cīnīties pret globālo 
sasilšanu; atzinīgi vērtē ieceri pielāgot šim mērķim tiesisko regulējumu, tirgus 
ekonomikas stimulēšanas instrumentus, subsīdijas un publiskos iepirkumus; izsaka 
nožēlu, ka stratēģijā Komisija nepievērš uzmanību darba tirgus potenciālam un pārmaiņu 
izaicinājumiem;

3. uzskata, ka lielākā daļa jauno „zaļo” darbavietu koncentrējas dažās nozarēs, tādās kā 
būvniecība, atjaunojamie enerģijas avoti, vides tehnoloģijas, ilgtspējīga mobilitāte 
(velotransports, kravu un pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu), otrreizēja pārstrāde, 
ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, zvejniecība un vides pakalpojumi; 
uzskata, ka arī pakalpojumu nozarei ir liels „zaļā” darba potenciāls;
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4. aicina pārņemt SDO definīciju, saskaņā ar kuru visas darbavietas, kas veicina ilgtspējīgu 
attīstību, ir „zaļais” darbs; paskaidro, ka definīcija attiecas uz visām darbavietām, kas 
tieši samazina enerģijas un izejvielu izmantošanu, aizsargā ekosistēmas un bioloģisko 
daudzveidību un mazina atkritumu rašanos un gaisa piesārņojumu, no vienas puses, un uz 
visām darbavietām, kas samazina ekoloģisko ietekmi, no otras puses; atzīst, ka darba 
potenciālu pilnībā nevar noteikt definīcijas relatīvā aspekta dēļ;

5. uzsver, ka visu darbavietu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un ražošanas un darba 
režīms resursu un enerģijas ziņā jāveido cik iespējams efektīvi; uzsver, ka šai pieejai 
jāattiecas uz visu piegādes ķēdi;

Nodarbinātības potenciāla optimizēšana

6. aicina izstrādāt Eiropas darbavietu stratēģiju ilgtspējīgai ekonomikai, lai optimizētu 
darbavietu potenciālu, tajā pašā laikā īpašu uzmanību veltot pienācīgam darbam, 
nepieciešamajām prasmēm un sociāli taisnīgai pārejai; uzsver, ka ilgtspējīga ekonomika 
apvieno sociālus un vides mērķus;

7. aicina Komisiju, dalībvalstis un sociālos partnerus panākt, lai visi ES iedzīvotāji būtu 
ieguvēji no ilgtspējīgas darba vietu stratēģijas; aicina pievērst uzmanību vistālāk no darba 
tirgus esošajiem cilvēkiem, visneaizsargātākajiem un zemas kvalifikācijas strādniekiem;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt vides standartus un finansiālus stimulus, kas rada 
uzticamus pamatnosacījumus vismaz uz 10 gadiem un šādi nodrošina juridisko un 
plānošanas noteiktību; prasa izmantot esošos finanšu instrumentus un prasa ilgtspējīgu 
ekonomisku darbību iekļaut finanšu plānā un struktūrfondos kā veicināmu mērķi;

9. aicina ES un dalībvalstis plānot izmaiņas, t.i., novērst informācijas trūkumu un 
neskaidrības un veicināt apziņas veidošanos, sabiedrības izglītošanās procesus un 
izmaiņas patēriņa modeļos; konstatē, ka uzņēmumi iegulda tīrās tehnoloģijās tikai tādā 
gadījumā, ja ir zināma drošība par nākotnes ieguvumiem, un ka strādnieki ir gatavi 
pārmaiņām, ja pastāv darba perspektīvas nākotnē un drošības tīkls;

10. aicina ES, dalībvalstis un sociālos partnerus apkarot diskrimināciju un veicināt dzimumu 
līdztiesību ilgtspējīgā ekonomikā, radīt darba vidi, kas piesaista un notur sievietes šajās 
nozarēs, samazināt uz dzimumu balstītu darba vietu segmentāciju un algu atšķirības, kā 
arī sievietēm uzņēmumu padomēs ieviest kvotas 40 % apmērā;

Pienācīgs darbs

11. atzīmē, ka Komisija pārvērtē augsti kvalificētu darbinieku darba potenciālu ilgtspējīgā 
ekonomikā un līdz ar to neņem vērā daudzās darbavietas vidējas un zemākas 
kvalifikācijas jomās; aicina dalībvalstis plašāk atzīt darbavietas vidējas un zemas 
izglītības jomās un tām nodrošināt labus darba apstākļus;

12. uzskata, ka darbinieku un darba devēju zemās organizētības dēļ jaunajās nozarēs ir liels 
nestabilu darba tiesisko attiecību un sliktu darba apstākļu risks; aicina ES un dalībvalstis 
izstrādāt pamatnoteikumus pārstāvības struktūru izveidošanai jaunajās nozarēs; aicina 
Komisiju ES līmenī veicināt apmaiņu ar paraugprakses piemēriem;
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13. aicina sociālos partnerus pievērsties jaunajām nozarēm un izstrādāt stratēģijas, lai 
sociālajā partnerībā iesaistītu nozaru asociācijas un veicinātu sieviešu īpatsvara 
pieaugumu pārstāvības struktūrās, kurās dominē vīrieši;

14. aicina ES un dalībvalstis valsts atbalstu jaunām ražošanas nozarēm turpmāk saistīt ar 
sociālo standartu obligāto minimumu un tādu pārstāvības struktūru izveidošanu kā 
uzņēmumu padomes un nozaru asociācijas;

15. aicina ES izstrādāt rīcības plānu pārmaiņu un pārstrukturēšanas plānošanai, sniedzot 
visiem pārmaiņu skartajiem strādniekiem garantētas tiesības piedalīties apmācībās un 
mūžizglītības shēmās; aicina dalībvalstis, darba devējus un darba ņēmējus atzīt prasmju 
pārvaldību, apmācības un mūžizglītību par kopīgu pienākumu, kā tas ir atzīts sociālo 
partneru 2002. gada vispārējā vienošanās dokumentā par mūžizglītību;

Nepieciešamo prasmju nodrošināšana

16. norāda, ka dalībvalstīm ir jāpielāgo savas apmācību un izglītības sistēmas, lai 
nodrošinātu, ka darbaspēks var pielāgot savas prasmes darba tirgus prasībām ilgtspējīgā 
ekonomikā, kuras pamatā ir uz kompetencēm balstītu apmācību pieeja;

17. aicina dalībvalstis pielāgot mācību piedāvājumus un mūžizglītības stratēģijas vecāka 
gadagājuma darbinieku vajadzībām, lai nodrošinātu 55 un vairāk gadus sasniegušu 
darbinieku plašu iesaistīšanos;

18. aicina dalībvalstis un sociālos partnerus ieviest kvotas, darbā pieņemšanas shēmas, 
specializētas prakses iespējas un apmācību iniciatīvas sievietēm;

19. iesaka par Globalizācijas pielāgošanas fonda mērķi izvirzīt ilgtspējīgas ekonomikas 
veicināšanu;

20. aicina dalībvalstis izveidot pārejas fondus nepieciešamo prasmju attīstīšanas 
nodrošināšanai, kurus varētu finansēt no Tobina nodokļa finanšu tirgus darījumiem, 
oglekļa emisiju un vides nodokļiem, no emisiju kvotu izsoļu un neizmantotu emisiju 
kvotu ienākumiem periodam no 2008. līdz 2013. gadam;

21. aicina ES un dalībvalstis padarīt pielāgošanās spēju ilgtspējīgai ekonomikai veicināšanu 
par vienu no Eiropas Sociālā fonda mērķiem;

22. atgādina, ka ilgtspējības dimensijai nevajadzētu aprobežoties ar apmācībām tikai ar vidi 
saistītajās darba vietās, to nepieciešams integrēt visās apmācību programmās un noteikt 
par finansējuma piešķiršanas priekšnosacījumu;

Sociāli taisnīgas pārmaiņas

23. aicina ES un dalībvalstis izstrādāt pamatnosacījumus sociāli taisnīgai transformācijai, kas 
visiem darbiniekiem mazinās pārmaiņu riskus un optimizēs peļņu;

24. uzsver, ka transformācijas pārvaldības trūkuma dēļ radušās izmaksas ir daudzkārt lielākas 
nekā paredzamie ieguldījumi; aicina Komisiju, dalībvalstis un sociālos partnerus kopīgi 
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uzņemties atbildību par preventīvu transformācijas pārvaldību;

25. atgādina, ka koplīgumu veicināšana un atbalsts pārmaiņu plānošanai, atstādināšanu un 
atlaišanu novēršanai, vienlaikus stiprinot sociālo drošību, ienākumu atbalsta sistēmas un 
proaktīvas nozaru apmācību iniciatīvas, ir būtiski preventīvi pasākumi;

26. uzsver, ka, lai nodrošinātu šādas pārejas sociālo taisnīgumu, strādniekiem šajā procesā 
jāpiedalās kā partneriem; aicina iesaistīt uzņēmumos arodbiedrību „zaļos pārstāvjus”, 
kuri aktīvi piedalītos darba vietu, uzņēmumu un veidošanā par videi draudzīgām;

27. aicina dalībvalstis un sociālos partnerus sistemātiski sadarboties ar iesaistītajām pusēm 
vides jomā, tajā skaitā ar NVO, lai realizētu šo pāreju;

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

ES pienākums nodrošināt ilgtspējīgu attīstību

2009. gada decembrī Lēmumā par atjaunotu „Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju”1 Padome ir definējusi attīstību kā ilgtspējīgu, ja tā nodrošina pašreizējās paaudzes 
vajadzības, neapdraudot nākamo paaudžu iespējas īstenot to vajadzības. Lēmumā ir minēti 
septiņi galvenie izaicinājumi: klimata pārmaiņas un videi nekaitīgi enerģijas avoti, ilgtspējīgs 
transports, ilgtspējīgs patēriņš un ražošana, dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana, 
sabiedrības veselība, sociālā integrācija, demogrāfija un migrācija, kā arī nabadzība pasaulē. 
Stratēģijas pamatprincipi ir ekonomisko, sociālo un vides interešu integrēts pārskats, 
intensīvāks sociālais dialogs, uzņēmumu sociālās atbildības palielināšana, kā arī piesardzības 
princips un princips, ka piesārņotājs maksā. Turklāt Padomes Lēmums paredz ieguldījumus 
cilvēku, sociālajā un vides kapitālā, tehnoloģiskas inovācijas un jaunus vides pakalpojumus, 
lai ilgtermiņā radītu konkurētspējas, labklājības, sociālās kohēzijas, augstas kvalitātes 
darbavietu un labākas vides aizsardzības nosacījumus. 

2009. gadā Padome apstiprināja arī ES pienākumu plaši iesaistīties starptautiskajā cīņā pret 
pieaugošo globālo sasilšanu. Savos lēmumos ES apņēmās līdz 2020. gadam samazināt 
siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas par vismaz 20 %, salīdzinot ar 1990. gadu, un līdz 
2020. gadam 20 % no nepieciešamās enerģijas iegūt no atjaunojamiem enerģijas avotiem. 
Saskaņā ar IPCC pētījumiem globālo sasilšanu var ierobežot līdz 2 °C tikai tad, ja līdz 
2050. gadam attīstītās valstis par 80-90 %, salīdzinot ar 1990. gadu, samazinās savas 
siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas2. Attiecībā uz Eiropas Savienību tas nozīmē, ka 
ievērojami jāpalielina centieni atjaunojamo enerģijas avotu un energoefektivitātes jomā.

Kas ir „zaļais” darbs? 

Jau Padomes sniegtā ilgtspējīgas attīstības definīcija liecina, ka tiek skartas gandrīz visas 
nozīmīgās rūpniecības un pakalpojumu nozares. Tāpēc šajā ziņojumā ir pārņemta „zaļā” darba 
plašā definīcija, ko sniegusi SDO3. Saskaņā ar to „zaļais” darbs neattiecas tikai uz tādām 
nodarbinātības jomām, kas ir tieši saistītas ar vides aizsardzību. Gluži pretēji – darbavieta ir 
„zaļa”, ja tā dod ieguldījumu pārejā uz ilgtspējīgu saimniekošanu, veicina enerģijas 
ietaupījumu, izmanto atjaunojamos enerģijas avotus, saudzē dabas resursus, saglabā un 
atjauno ekosistēmu un bioloģisko daudzveidību, kā arī nepieļauj atkritumu rašanos un gaisa 
piesārņojumu. 

Ņemot vērā šo definīciju, es nepiekrītu Komisijas uzskatam, ka „zaļās” darbavietas 
                                               
1 Eiropadomes 2009. gada 10.-11. decembra secinājumi

2 IPCC, 2007. gads: 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 [Core Writing Team, Pachauri, 
R.K un Reisinger, A. (eds.)]. IPCC, Ženēva, Šveice; 

3 SDO informatīvais paziņojums „Ilgtspējīgas attīstības globālie izaicinājumi: zaļo darba vietu stratēģijas”, G8 
darba un nodarbinātības ministru konference, Nīgata, Japāna, 2008. gada 11.-13. maijs
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galvenokārt ir moderno tehnoloģiju nozarēs, bet piekrītu SDO secinājumiem, ka pāreja uz 
ilgtspējīgāku attīstību būtiski ietekmē visu kvalifikāciju jomas, kas nozīmē citu nepieciešamās 
izglītības un tālākizglītības analīzi un vispārējas vides izglītības nepieciešamību. 

Nodarbinātības potenciāla optimizēšana

Attīstība un atbalsts atjaunojamo enerģijas avotu un energoefektivitātes jomā sniedz ļoti lielu 
pozitīvu papildu efektu. Piemēram, Greenpeace1 pētījumā ir teikts, ka darbavietu potenciāls 
atjaunojamo enerģijas avotu un energoefektivitātes jomā pasaulē ir vairāk nekā 8 miljoni. 

Vācijas pieredze apstiprina šīs prognozes un nepārprotami liecina, ka atjaunojamo enerģijas 
avotu nozares attīstībai ir tiešs jaunu darbavietu efekts. Pamatojoties uz Vācijas Likumu par 
atjaunojamiem enerģijas avotiem (Gesetz zu Erneuerbaren Energien), Vācijā ir radušies 
250 000 jaunu darbavietu; līdz ar to starptautiskā līmenī Vācija ir uzņēmusies vadību šajā 
jomā. Ņemot vērā arī netiešos darba efektus, kopš spēkā stāšanās brīža 2000. gadā šis likums 
nodrošina regulāru nodarbinātības pieaugumu; līdz 2020. gadam tiek prognozēts pieaugums 
par 400 000 darbiniekiem. Eiropas Komisijas neto aprēķinu modeļos pētījumā par stāvokli 
nodarbinātības jomā Eiropā 2009. gadā2 netika ņemts vērā fakts, ka nodarbinātības pieaugumu 
tādās jaunās ilgtspējīgās nozarēs kā atjaunojamie enerģijas avoti Vācijā papildus stabilizē 
pieaugošais eksports. Neto pieauguma rādītājus Komisija iegūst tikai no Eiropas iekšējā tirgus 
un aizmirst potenciālu, kas ES rodas, pateicoties tās globālajai vadībai pārejā uz ilgtspējīgu 
ekonomiku. 

Tomēr Vācijas piemēra panākumus galvenokārt nosaka tas, ka Vācijas Likums par 
atjaunojamiem enerģijas avotiem (Erneuerbare Energiengesetz (EEG)), Vācijas Likums par 
energosertifikātiem (Gesetz zum Energiepass) un valsts atbalstītās kredītu programmas 
ieguldītājiem piedāvāja ilgtermiņa un uzticamus pamatnoteikumus. Ja nebūtu šo 
nepārprotamo politisko un finansiālo instrumentu, darba tirgus potenciāls nerastos. 

Pašlaik pārējās ES dalībvalstis seko Vācijas piemēram. Tāpēc Eiropas Savienībai jāuzņemas 
pienākums iestrādāt uzticamus pamatnosacījumus stratēģijā EIROPA 2020 un laikus nākt 
klajā ar likumdošanas iniciatīvām. Dalībvalstīm raiti jāpielāgojas atbilstīgi savai kompetencei. 
Tas arī nozīmē, ka pāreja uz ilgtspējīgu ekonomiku kā galvenais mērķis ir jānostiprina visās 
ES finansējuma piešķiršanas procedūrās, jo īpaši struktūrfondos. Turpmākajos desmit gados 
mums sistemātiski jāveicina nepieciešamie ieguldījumi. 

Ir sarežģīti noteikt jaunās ilgtspējīgās attīstības faktisko darba potenciālu, un līdz ar to šā
ziņojuma preambulā minētie pētījumi attiecībā uz tajos norādītajiem konkrētajiem skaitļiem ir 
nenoteikti un daļēji pretrunīgi. Atkarībā no pamatnosacījumiem aprēķini ir pārāk atšķirīgi. Tas 
redzams arī piemērā par transporta nozari. 

UNEP pētījumā3 ir pētītas pilsētu mobilitātes pārmaiņas, pārejot no privātiem automobiļiem 

                                               
1 Greenpeace un Eiropas Atjaunojamās enerģijas padomes (EREC) 2009. gada ziņojums „Darbs klimata labā: 
atjaunojamā enerģija un zaļo darba vietu revolūcija”
2 Eiropas Komisija „Nodarbinātība Eiropā 2009”.
3 UNEP, SDO, Starptautiskās Darba devēju organizācijas (IOE) un Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas 
2008. gada iniciatīva „Zaļās darba vietas: pienācīgs darbs ilgtspējīgā, zemas oglekļa emisijas pasaulē”.
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uz efektīvām piepilsētas sabiedriskā transporta sistēmām, un nodarbinātības potenciāla 
koeficients ir minēts robežās no 2,5 līdz 4,1. Tomēr, pastāvot atbalsta variantiem, ko Komisija 
ir piemērojusi līdz šim, piepilsētas sabiedriskā transporta nozare izjūt ļoti lielu spiedienu. 
Laikā, kad elektroautomobiļu attīstībai ir pieejams ļoti liels pētniecības un rūpniecības 
finansējums, sabiedriskā transporta nozare un attiecīgie transportlīdzekļi atbalsta programmās 
nav ietverti. Pilsētās abi mobilitātes veidi ir tieši konkurenti. Ilgtspējīgas mobilitātes 
iespējamais nodarbinātības potenciāls patiesi varētu uzplaukt tikai tad, ja politiku 
pamatnosacījumi un finanšu instrumenti ņemtu vērā arī šo potenciālu. Līdzīgi sabiedriskajam 
transportam tirdzniecības un tehniskās apkopes pakalpojumu jomā potenciāls ir 
velotransportam. Ekoloģiskā skatījumā šie abi mobilitātes veidi ir pārāki par 
elektroautomobiļiem. 

Jauna ilgtspējīga ekonomika sociālai, iekļaujošai Eiropai

Pāreja uz ilgtspējīgu ekonomiku ir ne tikai ekoloģiska nepieciešamība, bet tai jābūt daļai no 
mūsu stratēģijas sociālai Eiropai. Veiksmīga pāreja lielā mērā ir atkarīga no Eiropas 
iedzīvotāju piekrišanas, un šo piekrišanu var gūt tikai tad, ja mēs spēsim apliecināt, ka mūsu 
stratēģijas pārejai uz ilgtspējīgu ekonomiku ir sociāli taisnīgas un ilgtermiņā rada lielāku 
nodarbinātības līmeni, labākus darba apstākļus un stabilāku sociālo drošību. Jaunas 
ilgtspējīgas ekonomikas mērķim jābūt sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgai attīstībai, un sociāli 
taisnīga transformācijas pārvaldība ir šādas stratēģijas stūrakmens.

Labs darbs

Jo īpaši rodas jautājums par darbavietu kvalitāti. Tieši zemas kvalifikācijas jomās pieaug 
nestabilu darba līgumu skaits. Ņemot vērā plašo ilgtspējīgas attīstības definīciju, ko sniegusi 
Eiropas Padome, pēc manām domām, šā ziņojuma mērķis nav tikai „zaļā” darba potenciāla 
skaitlisks pārskats, tāpēc esmu izpētījusi arī jautājumu, kā var nodrošināt labus darba 
apstākļus „zaļās” darbavietās un kā pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku var veidot sociāli 
taisnīgu.

Veicot pētījumu saistībā ar šo ziņojumu, ātri vien kļuva skaidrs, ka galvenais elements 
jaunajās nozarēs ir darba apstākļu aspekts. Gan saules enerģijas nozares darbinieki, piemēram, 
Austrumvācijā, gan vēja enerģijas nozares pārstāvji sūdzas par lielu ražošanas spiedienu, kas 
kopā ar starptautisku konkurences spiedienu izraisa zemas darba algas un sliktus darba 
apstākļus. Šādos apstākļos darba ņēmējam ir vairāk nekā sarežģīti mainīt nozari, piemēram, 
no ogļrūpniecības, kas tradicionāli ir nodrošinājusi labus darba apstākļus un sociālo drošību. 
Tomēr sarunās ar darba devēju asociācijām un arodbiedrībām kļūst skaidrs, ka būtiskākā 
problēma šajās jaunajās nozarēs ir pārstāvības struktūru trūkums abās pusēs; pirmie projekti 
mēģina veicināt šādu struktūru izveidi, un mans ziņojums nepārprotami atbalsta šos centienus. 

Kvalifikācijas prasības

Sociāli taisnīgā pārejā uzmanība tiek veltīta arī cilvēku izglītībai un tālākizglītībai. No vienas 
puses, jānodrošina, lai „zaļās” ekonomikas darba potenciālu arī varētu izmantot. Konkrētās 
nozarēs izaugsmes potenciālu var īstenot tikai tad, kad ir pieejami pietiekami labi sagatavoti 
                                                                                                                                                  



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

LV

attiecīgi izglītoti vai kvalifikāciju paaugstinājuši darbinieki. No otras puses, jānodrošina, lai 
pāreja sniegtu iespējas visiem: jauniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, sievietēm, darba 
tirgum „piederošām” un „nepiederošām” personām. Pašlaik vēl nevar droši prognozēt, kādas 
kvalifikācijas ir nepieciešamas un kādā apjomā. Tomēr ir skaidrs, ka paredzamie izglītības un 
tālākizglītības piedāvājumi un mūžizglītības stratēģijas mums jāveido ar ilgtspējīgu mērķi. 
Būs vajadzīgas pielāgotas programmas, lai, piemēram, arī strādniecei, kas 30 gadus ir 
strādājusi ogļrūpniecībā, nodrošinātu iespējas attiecīgi pielāgoties. Lai veiksmīgi pārvaldītu 
jaunu kvalifikāciju nepieciešamību un pārkvalificēšanās un tālākizglītības mācības, jāanalizē, 
kādām darbinieku un darba meklētāju kategorijām ir vajadzīgs īpašs atbalsts, un jāplāno 
attiecīgie pasākumi.

Sociāli taisnīgas pārmaiņas 

Pārmaiņas ir saistītas ar lielu elastīgumu, dažkārt pat mobilitāti. Bieži minētais Dānijas 
piemērs liecina, ka elastīgumu darba tirgū cilvēki lielā mērā uztver kā iespēju, nevis kā 
apdraudējumu, ja sociālo drošību garantē valsts sistēmas un stipra sociālā partnerība un ja 
paredzamā kvalifikācijas pārvaldība ir perspektīva. Nosacījums veiksmīgai pārejai uz 
ilgtspējīgu attīstību ir darbinieku sociāla nodrošināšana nepieciešamo pārmaiņu posmos.


