
PR\812974PL.doc PE439.396v03-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2010/2010(INI)

15.4.2010

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie rozwoju potencjału nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie 
miejsc pracy
(2010/2010(INI))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawczyni: Elisabeth Schroedter



PE439.396v03-00 2/13 PR\812974PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

UZASADNIENIE ................................................................................................................10



PR\812974PL.doc 3/13 PE439.396v03-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rozwoju potencjału nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc 
pracy
(2010/2010(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020: Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Uwzględnianie kwestii 
zrównoważonego rozwoju w polityce UE w różnych dziedzinach: Przegląd strategii Unii 
Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju – rok 2009” (COM(2009)0400),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008
z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności 
energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona)1,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE2,

– uwzględniając białą księgę Komisji zatytułowaną „Adaptacja do zmian klimatu: 
europejskie ramy działania” (COM(2009)0147) i rezolucję na ten temat z dnia XX 
kwietnia 2010 r.3,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Ekologiczny transport” 
(COM(2008)0433),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Strategia na rzecz wdrożenia 
internalizacji kosztów zewnętrznych” (COM(2008)0435),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejska polityka energetyczna” 
(COM(2007)0001),

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniach 10-11 grudnia 
2009 r., w szczególności pkt 21-24,

– uwzględniając sprawozdanie prezydencji z przeglądu strategii UE na rzecz 
zrównoważonego rozwoju za rok 20094,

– uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC) oraz protokół z Kioto do konwencji,

                                               
1 Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 1.
2 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 1.12.2009.
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– uwzględniając dokument IPPC z 2007 r. zatytułowany „Zmiany klimatu 2007: 
sprawozdanie podsumowujące, wkład grup roboczych I, II i III w czwarte sprawozdanie 
oceniające Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu”,

– uwzględniając przegląd Sterna na temat ekonomiki zmian klimatu z 2006 r.,

– uwzględniając inicjatywę UNEP, MOP, IOE i ITUC w zakresie ekologicznych miejsc 
pracy z 2008 r. zatytułowaną „Ekologiczne miejsca pracy: w kierunku godnej pracy
w zrównoważonym, niskoemisyjnym świecie”,

– uwzględniając notatkę wyjaśniającą MOP zatytułowaną „Globalne wyzwania dla 
zrównoważonego rozwoju: strategie na rzecz ekologicznych miejsc pracy” przedłożoną 
na konferencji ministrów pracy grupy G8, która odbyła się w Niigata (Japonia) w dniach 
11–13 maja 2008 r.,

– uwzględniając deklarację OECD na temat ekologicznego rozwoju, przyjętą 
na posiedzeniu Rady na szczeblu ministerialnym, które odbyło się w dniu 25 czerwca 
2009 r., a także realizowaną strategię na rzecz ekologicznego rozwoju,

– uwzględniając sprawozdanie Greenpeace i Europejskiej Rady ds. Odnawialnych Źródeł 
Energii (EREC) z 2009 r. zatytułowane „Praca na rzecz klimatu: odnawialna energia
i rewolucja w zakresie ekologicznych miejsc pracy”,

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC)
i Agencji Rozwoju Społecznego (SDA) z 2007 r. zatytułowane „Zmiany klimatu
i zatrudnienie: wpływ zmian klimatu i środków w zakresie redukcji emisji CO2 
na zatrudnienie w UE-25 do 2030 r.”,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji „Zatrudnienie w Europie” za rok 2009,
w szczególności rozdział 3: Zmiany klimatu i sytuacja na rynku pracy,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejski plan naprawy 
gospodarczej” (COM(2008)0800) i rezolucję na ten temat z dnia 11 marca 2009 r.1,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Realizacja europejskiego planu 
naprawy” (COM(2009)0114),

– uwzględniając wspólną analizę europejskich partnerów społecznych z dnia 
18 października 2007 r. zatytułowaną „Główne wyzwania, przed jakimi stoją europejskie 
rynki pracy”,

– uwzględniając ramy działania na rzecz rozwijania kompetencji i kwalifikacji przez całe 
życie opracowane przez europejskich partnerów społecznych w 2002 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Nowe umiejętności w nowych 
miejscach pracy - Przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie 
umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie” (COM(2008)0868),

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0123.
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– uwzględniając analizę Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego 
(CEDEFOP) z 2009 r. zatytułowaną „Przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności dla 
ekologicznej gospodarki”,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Praw Kobiet
i Równouprawnienia (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że na posiedzeniu Rady Europejskiej w 2009 r. potwierdzono, 
że zrównoważony rozwój stanowi zasadniczy cel traktatu z Lizbony; mając na uwadze, 
że kluczowe elementy strategii UE w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmują 
zintegrowane rozpatrywanie kwestii gospodarczych, społecznych i środowiskowych, 
zintensyfikowanie dialogu społecznego, wzmocnienie odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw oraz zasadę ostrożności i zasadę „zanieczyszczający płaci”,

B. mając na uwadze, że w strategii EUROPA 2020 położono nacisk na wspieranie 
gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku i konkurencyjnej,

C. mając na uwadze, że do 2050 r. kraje uprzemysłowione muszą ograniczyć emisje CO2
o 80–90% w porównaniu z 1990 r.,

D. mając na uwadze, że przejście na bardziej zrównoważoną gospodarkę będzie miało różny 
wpływ na różne sektory; że miejsca pracy będą tworzone, zastępowane lub częściowo 
likwidowane; że konieczne będzie dostosowanie wszystkich miejsc pracy  do 
zrównoważonych i efektywnie wykorzystujących zasoby metod produkcji i pracy,
w związku z czym największa potrzeba zmian przypada na istniejące stosunki pracy,

E. mając na uwadze, że zmiana ta doprowadzi do stabilizacji zatrudnienia, a w niektórych 
sektorach do ogromnego wzrostu liczby miejsc pracy ze znaczącymi efektami 
zewnętrznymi; że tam, gdzie stworzono stabilne warunki ramowe, można odnotować 
ciągły wzrost zatrudnienia, ustabilizowany wzrostem wywozu,

F. mając na uwadze, że nowe branże często nie są włączone w struktury dialogu 
społecznego; że nie istnieją ani układy zbiorowe, ani kodeksy branżowe; że nowe branże 
są narażone na dużą presję produkcyjną i konkurencyjną; że w regionach o wysokim 
bezrobociu nacisk na akceptowanie złych warunków pracy jest duży,

G. mając na uwadze, że równouprawnienie płci zostało zapisane jako cel w traktacie
z Lizbony; że kobiety są niedostatecznie reprezentowane np. w budownictwie
i w badaniach naukowych, dlatego nie odnoszą w równym stopniu korzyści ze wzrostu 
zatrudnienia związanego z gospodarką ekologiczną,

Strategia w zakresie miejsc pracy na rzecz nowej zrównoważonej gospodarki

1. stwierdza, że inwestycje w zmianę ekologiczną oznaczają duży potencjał wzrostu dla 
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rynku pracy i nowe możliwości dochodów; że za pozytywnym bilansem kryją się straty
w niektórych sektorach, które jednak równoważy wzrost w innych dziedzinach;

2. wspiera projekt przewodni Komisji w inicjatywie EUROPA 2020, zakładający przejście
w kierunku zrównoważonej gospodarki, uniezależnienie wzrostu gospodarczego 
od wykorzystania zasobów i energii, redukcję emisji szkodliwych dla klimatu, a co za 
tym idzie zapobieganie wzrostowi temperatury na świecie; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar ukierunkowania prawnych warunków ramowych, rynkowych środków 
motywujących, subsydiów i udzielania zamówień publicznych na ten cel; ubolewa, że
w strategii Komisja nie omówiła potencjału w zakresie rynku pracy i wyzwań 
związanych ze zmianą;

3. stwierdza, że większość nowych ekologicznych miejsc pracy przypada na kilka sektorów, 
takich jak budownictwo, odnawialne źródła energii, technologie środowiskowe, 
zrównoważona mobilność (transport rowerowy, kolejowy transport towarowy
i pasażerski), recykling, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, rybołówstwo i usługi 
środowiskowe; ze także sektor usług ma duży potencjał w zakresie zatrudnienia 
ekologicznego;

4. wzywa do przejęcia definicji MOP, zgodnie z którą ekologiczne miejsca pracy to 
wszystkie miejsca pracy, które wspierają zrównoważony rozwój; objaśnia, że definicja 
obejmuje z jednej strony miejsca pracy, które bezpośrednio ograniczają zużycie energii
i surowców, chronią ekosystemy i różnorodność biologiczną oraz minimalizują 
wytwarzanie odpadów i zanieczyszczenie powietrza, a z drugiej strony wszystkie miejsca 
pracy, które zmniejszają ślad ekologiczny; uznaje, że z powodu względnego aspektu 
definicji nie jest możliwe jednoznaczne określenie potencjału w zakresie miejsc pracy;

5. podkreśla, że wszystkie miejsca pracy muszą wspierać zrównoważony rozwój, a metody 
produkcji i pracy muszą być organizowane w sposób tak efektywny surowcowo
i energetycznie, jak to możliwe; podejście to musi obowiązywać dla całego łańcucha 
dostaw;

Optymalizacja potencjału w zakresie zatrudnienia

6. wzywa do stworzenia europejskiej strategii zatrudnienia na rzecz zrównoważonej 
gospodarki, mającej na celu optymalizację potencjału w zakresie miejsc pracy, przy 
jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na godną pracę, zapotrzebowanie na 
umiejętności i transformację sprawiedliwą społecznie; podkreśla, że zrównoważona 
gospodarka łączy cele społeczne i ekologiczne;

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie i partnerów społecznych do dopilnowania, aby 
wszyscy ludzie w całej UE odnieśli korzyści ze zrównoważonej strategii w zakresie 
miejsc pracy; wzywa do skoncentrowania uwagi na osobach najbardziej oddalonych 
od rynku pracy, osobach najbardziej narażonych i pracownikach o niskich 
kwalifikacjach;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ustalenia standardów środowiskowych
i zachęt finansowych, tworzących solidne warunki ramowe na przynajmniej 10 lat, a tym 
samym gwarantujące bezpieczeństwo prawne i w zakresie planowania; wzywa 
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do wykorzystania dostępnych instrumentów finansowych i włączenia zrównoważonej 
gospodarki jako celu wsparcia do perspektywy finansowej i funduszy strukturalnych;

9. wzywa UE i państwa członkowskie, aby przewidywały zmiany, tzn. przezwyciężyły 
braki i niewiadome w odniesieniu do informacji oraz wspierały świadomość, społeczne 
procesy uczenia się oraz zmiany modeli konsumpcji; stwierdza, że przedsiębiorstwa 
inwestują w czyste technologie tylko wtedy, gdy istnieje niejaka pewność przyszłych 
korzyści, a pracownicy są skłonni stawić czoła zmianom, jeżeli istnieją perspektywy 
zatrudnienia i sieć bezpieczeństwa;

10. wzywa UE, państwa członkowskie i partnerów społecznych do zwalczania dyskryminacji
i wspierania równości płci w ramach zrównoważonej gospodarki, tworzenia środowisk 
pracy przyciągających kobiety i sprzyjających utrzymaniu przez nie zatrudnienia, 
zmniejszenia segmentacji zatrudnienia zależnej od płci oraz różnic w wynagrodzeniu,
a także wprowadzenia obowiązku obsadzenia co najmniej 40% stanowisk w zarządach 
spółek przez kobiety;

Godna praca

11. stwierdza, że Komisja przecenia potencjał w zakresie miejsc dla wysoko 
wykwalifikowanych pracowników w zrównoważonej gospodarce, tracąc tym samym
z oczu wiele miejsc pracy wymagających średnich i niższych kwalifikacji; wzywa 
państwa członkowskie do docenienia miejsc pracy wymagających średnich i niższych 
kwalifikacji i zagwarantowania dobrych warunków pracy na takich stanowiskach;

12. stwierdza, że z powodu niskiego stopnia zorganizowania po stronie pracowników
i pracodawców w nowych branżach zagrożenie niepewnymi warunkami zatrudnienia
i złymi warunkami pracy jest duże; wzywa UE i państwa członkowskie do ustanowienia 
warunków ramowych służących stworzeniu struktur reprezentacji w nowych branżach; 
wzywa Komisję do wspierania wymiany najlepszych praktyk w całej UE;

13. wzywa partnerów społecznych do otwarcia się na nowe branże i stworzenia strategii 
służących włączeniu stowarzyszeń branżowych w partnerstwo społeczne oraz wspieraniu 
udziału kobiet w strukturach przedstawicielskich zdominowanych przez mężczyzn;

14. wzywa UE i państwa członkowskie, aby w przyszłości powiązały publiczne wsparcie dla 
nowych dziedzin produkcji z minimalnymi standardami socjalnymi oraz stworzeniem 
struktur przedstawicielskich takich jak rady zakładowe i stowarzyszenia branżowe;

15. wzywa UE do stworzenia ram służących przewidywaniu zmian i restrukturyzacji, 
gwarantujących wszystkim dotkniętym pracownikom prawo uczestnictwa w programach 
szkoleń i uczenia się przez całe życie; wzywa państwa członkowskie, pracodawców
i pracowników, aby uznali zarządzanie umiejętnościami, szkolenia i uczenie się przez 
całe życie za wspólną odpowiedzialność, zgodnie z porozumieniem ramowym partnerów 
społecznych z 2002 r. w sprawie uczenia się przez całe życie;

Stawienie czoła zapotrzebowaniu na umiejętności

16. zaznacza, że państwa członkowskie muszą dostosować swoje systemy szkolenia
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i kształcenia, aby zagwarantować, że możliwe będzie dostosowanie umiejętności siły 
roboczej do wolnorynkowego zapotrzebowania zrównoważonej gospodarki stworzonej
w oparciu o koncepcje szkolenia, którego podstawą są kompetencje;

17. wzywa państwa członkowskie, aby dostosowały oferty szkoleń i strategie na rzecz 
uczenia się przez całe życie do potrzeb starszych pracowników, aby zagwarantować 
wysoki udział także pracowników w wieku powyżej 55 lat;

18. wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do ustanowienia parytetów, 
ukierunkowanych programów rekrutacji, specjalistycznych staży i inicjatyw w zakresie 
szkolenia dla kobiet;

19. zaleca ukierunkowanie celu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
na wspieranie zrównoważonej gospodarki;

20. wzywa państwa członkowskie do ustanowienia funduszy przejściowych w celu 
zarządzania zapotrzebowaniem na umiejętności, które to fundusze można by sfinansować
z podatku od transakcji finansowych (podatku Tobina), podatków od emisji dwutlenku 
węgla i podatków ekologicznych, dochodów z aukcji uprawnień do emisji
i niewykorzystanych uprawnień do emisji na okres od 2008 r. do 2013 r.;

21. wzywa UE i państwa członkowskie do włączenia środków służących wspieraniu 
zdolności przystosowania się do zrównoważonej gospodarki do celów Europejskiego 
Funduszu Społecznego;

22. przypomina, że wymiar odnoszący się do zrównoważonego rozwoju nie powinien się 
ograniczać do szkolenia w zawodach związanych z ochroną środowiska naturalnego, ale 
należy go włączyć do wszystkich programów szkoleń i uczynić zasadniczym warunkiem 
przyznania finansowania;

Zmiana sprawiedliwa społecznie

23. wzywa UE i państwa członkowskie do stworzenia warunków ramowych 
do sprawiedliwej społecznie transformacji, które zminimalizują zagrożenia związane
z transformacją dla wszystkich pracowników i zoptymalizują korzyści;

24. podkreśla, że koszty braku zarządzania transformacją wielokrotnie przewyższają 
spodziewane inwestycje; wzywa Komisję, państwa członkowskie i partnerów 
społecznych do wspólnego wzięcia odpowiedzialności za zapobiegawcze zarządzanie 
transformacją;

25. przypomina, że promowanie i wspieranie układów zbiorowych mających na celu 
przewidywanie zmian i uniknięcie zwolnień i redukcji, wraz ze wzmocnieniem 
zabezpieczenia społecznego, systemami wspierania dochodów i proaktywnymi 
sektorowymi inicjatywami w zakresie szkoleń, są środkami zapobiegawczymi
o decydującym znaczeniu;

26. podkreśla, że aby transformacja była sprawiedliwa społecznie, pracownicy muszą 
odegrać w tym procesie rolę opartą na uczestnictwie i partnerstwie; wzywa 
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do zaangażowania „przedstawicieli ds. ekologii” związków zawodowych
w przedsiębiorstwach, którzy to przedstawiciele aktywnie uczestniczyliby
w „ekologizacji” ich miejsc pracy, przedsiębiorstw i branż;

27. wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do zorganizowanej współpracy
z zainteresowanymi stronami działającymi na rzecz ochrony środowiska, w tym 
organizacjami pozarządowymi, w zarządzaniu transformacją;

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Zobowiązanie UE na rzecz zrównoważonego rozwoju

W swojej decyzji z grudnia 2009 r. w sprawie odnowionej strategii Unii Europejskiej na rzecz 
zrównoważonego rozwoju1 Rada Europejska zdefiniowała rozwój jako zrównoważony, jeżeli 
zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń w sposób, który nie ogranicza możliwości zaspokajania 
potrzeb przez przyszłe pokolenia. W decyzji określono siedem zasadniczych wymogów, 
którymi są: zmiany klimatu i czysta energia, zrównoważony transport, zrównoważona 
konsumpcja i produkcja, ochrona zasobów naturalnych i gospodarowanie nimi, zdrowie 
publiczne, integracja społeczna, demografia i migracja oraz ubóstwo na świecie. Kluczowe 
elementy strategii to zintegrowane rozpatrywanie kwestii gospodarczych, społecznych
i środowiskowych, zintensyfikowanie dialogu społecznego, wzmocnienie odpowiedzialności 
społecznej przedsiębiorstw oraz zasada ostrożności i zasada „zanieczyszczający płaci”. 
Ponadto w decyzji Rady przewidziano inwestycje w kapitał ludzki, społeczny
i środowiskowy, innowacje technologiczne i nowe usługi ekologiczne, aby w perspektywie 
długoterminowej stworzyć warunki konieczne dla konkurencyjności, dobrobytu, spójności 
społecznej, dobrej jakości miejsc pracy i lepszej ochrony środowiska naturalnego. 

W 2009 r. Rada potwierdziła także zobowiązanie UE do odegrania znaczącej roli
w międzynarodowej walce z narastającym globalnym ociepleniem. W swoich decyzjach UE 
zobowiązała do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. o co najmniej 20%
w porównaniu z 1990 r. oraz do pokrywania do 2020 r. 20% zapotrzebowania energetycznego 
odnawialnymi źródłami energii. Z analizy IPCC wynika, że ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 2°C będzie możliwe tylko pod warunkiem, że do 2050 r. kraje 
uprzemysłowione ograniczą swoje emisje gazów cieplarnianych o 80–90 % w porównaniu
z 1990 r.2.  Dla Unii Europejskiej oznacza to konieczność znacznego przyspieszenia działań
w obszarze odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Czym są ekologiczne miejsca pracy? 

Sama definicja zrównoważonego rozwoju przyjęta przez Radę pokazuje, że dotyczy ona 
prawie wszystkich istotnych sektorów przemysłu i usług. W związku z tym w niniejszym 
sprawozdaniu zastosowano obszerną definicję ekologicznych miejsc pracy przyjętą przez 
MOP3. Zgodnie z nią „Ekologicznych miejsc pracy” nie można ograniczyć do dziedzin 
zatrudnienia, które są bezpośrednio związane z ochroną środowiska naturalnego. Miejsce 
pracy jest bowiem ekologiczne, jeżeli przyczynia się do przejścia na zrównoważone 

                                               
1 Konkluzje Rady Europejskiej w dniach 10–11 grudnia 2009 r.

2 IPCC: Zmiany klimatu 2007: sprawozdanie podsumowujące, wkład grup roboczych I, II i III w czwarte 
sprawozdanie oceniające Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, podstawowy zespół redakcyjny, 
Pachauri, R.K. i Reisinger, A. (red.), IPCC, Genewa, Szwajcaria.

3 Notatka wyjaśniająca MOP zatytułowana „Globalne wyzwania dla zrównoważonego rozwoju: strategie na 
rzecz ekologicznych miejsc pracy”, konferencja ministrów pracy grupy G8, która odbyła się w Niigata (Japonia) 
w dniach 11–13 maja 2008 r.
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gospodarowanie, oszczędzania energii, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, 
ochrony zasobów naturalnych oraz zachowania i przywrócenia ekosystemu i różnorodności 
biologicznej, a także unikania odpadów i zanieczyszczenia powietrza. 

Opierając się na tej definicji, sprawozdawczyni nie podziela zdania Komisji, że 
ekologicznych miejsc pracy należy poszukiwać przede wszystkim w najnowszych 
technologiach, natomiast zgadza się z wnioskami MOP, zgodnie z którymi wszystkie obszary 
kwalifikacji są w znacznym stopniu objęte przejściem na bardziej zrównoważony rozwój, co 
prowadzi do innej analizy zapotrzebowania na kształcenie i szkolenia oraz zapotrzebowania 
na kształcenie ekologiczne w ogóle. 

Optymalizacja potencjału w zakresie zatrudnienia

Dodatkowe korzyści płynące z rozbudowy i wspierania obszaru odnawialnych źródeł energii
i efektywności energetycznej są ogromne. W analizie Greenpeace1 potencjał w zakresie 
miejsc pracy w obszarze odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej na całym 
świecie oszacowano na ponad 8 milionów. 

Niemieckie doświadczenia potwierdzają te prognozy i wyraźnie pokazują, że silna rozbudowa 
sektora odnawialnych źródeł energii przynosi bezpośrednie korzyści w zakresie miejsc pracy.
W Niemczech w oparciu o ustawę o odnawialnych źródłach energii powstało 250 000 nowych 
miejsc pracy, co daje Niemcom czołową pozycję w międzynarodowych analizach 
porównawczych. Uwzględniając pośrednie skutki w zakresie zatrudnienia, od wejścia w życie
w 2000 r. ustawa spowodowała systematyczny wzrost zatrudnienia. Według przewidywań do 
2020 r. będzie o 400 000 więcej pracowników. We wzorach obliczeniowych netto 
zastosowanych przez Komisję w sprawozdaniu2 dotyczącym zatrudnienia w Europie za 
2009 r. nie uwzględniono faktu, że wzrost zatrudnienia w nowych zrównoważonych sektorach 
takich jak zrównoważone źródła energii w Niemczech został dodatkowo ustabilizowany 
wzrostem wywozu. Komisja przekazuje dane dotyczące wzrostu netto wyłącznie
z europejskiego rynku wewnętrznego, zapominając o potencjale, który UE zyskuje dzięki 
czołowej globalnej pozycji w przejściu na zrównoważoną gospodarkę. 

Sukces osiągnięty w Niemczech wynika także z faktu, że ustawa o odnawialnych źródłach 
energii (EEG), ustawa o paszporcie energetycznym oraz programy kredytów wspierane przez 
państwo zapewniły inwestorom długoterminowe i solidne warunki ramowe. Bez tych 
jednoznacznych założeń politycznych i finansowych nie jest możliwe stworzenie potencjału
w zakresie rynku pracy. 

Inne kraje UE poszły już za przykładem Niemiec. W związku z tym Unia Europejska musi 
włączyć zobowiązania dotyczące solidnych warunków ramowych do strategii Europa 2020
i wcześnie podjąć inicjatywy prawodawcze. Państwa członkowskie muszą sprawnie zrobić to 
samo w ramach swojego zakresu kompetencji. Oznacza to także, że przejście na 
zrównoważoną gospodarkę musi zostać zapisane jako zasadniczy cel we wszystkich 
procedurach przyznawania środków UE, zwłaszcza w ramach funduszy strukturalnych.

                                               
1 Sprawozdanie Greenpeace i Europejskiej Rady ds. Odnawialnych Źródeł Energii (EREC) z 2009 r. 
zatytułowane „Praca na rzecz klimatu: odnawialna energia i rewolucja w zakresie ekologicznych miejsc pracy”,
2 Komisja Europejska, „Zatrudnienie w Europie 2009 r.”
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W ciągu następnych dziesięciu lat musimy systematycznie napędzać niezbędne inwestycje. 

Rzeczywisty potencjał w zakresie miejsc pracy związany z nowym zrównoważonym 
rozwojem jest trudny do zmierzenia, a analizy wymienione w preambule do niniejszego 
sprawozdania są dlatego nieprecyzyjne i częściowo sprzeczne, jeżeli chodzi o konkretne dane 
liczbowe. Obliczenia bardzo różnią się między sobą w zależności od warunków ramowych. 
Widać to także na przykładzie sektora transportu. 

W analizie UNEP1 zbadano zmianę mobilności w miastach z jazdy samochodem prywatnym 
na efektywne publiczne systemy transportu lokalnego i określono efekt mnożnikowy 
potencjału w zakresie zatrudnienia na 2,5 do 4,1. Warianty wsparcia, które Komisja realizuje 
do tej pory, powodują ogromną presję na sektor publicznego transportu lokalnego. Podczas 
gdy do dyspozycji są ogromne środki badawcze i przemysłowe na rozwój pojazdów 
elektrycznych, sektor transportu publicznego i odpowiednie środki transportu są wyłączone
z programów wsparcia. Na obszarach miejskich te dwa rodzaje mobilności bezpośrednio 
konkurują ze sobą. Ewentualny potencjał w zakresie zatrudnienia związany ze zrównoważoną 
mobilnością mógłby naprawdę rozwinąć się dopiero wtedy, gdyby uwzględniono go
w politycznych warunkach ramowych i założeniach finansowych. Podobnie jak w transporcie 
publicznym kształtuje się potencjał w zakresie dystrybucji i usług w transporcie rowerowym. 
Pod względem oceny ekologicznej oba rodzaje mobilności znajdują się przed pojazdem 
elektrycznym. 

Nowa zrównoważona gospodarka dla socjalnej Europy opartej na integracji społecznej

Przejście na zrównoważoną gospodarkę jest nie tylko koniecznością spowodowaną kwestiami 
ekologicznymi, lecz także musi stanowić część naszej strategii na rzecz Europy socjalnej. 
Udane przejście zależy w decydującym stopniu od akceptacji ze strony obywateli 
europejskich, a akceptację tę osiągniemy tylko wtedy, kiedy będziemy mogli pokazać, że 
nasze strategie na rzecz przejścia na zrównoważoną gospodarkę są zaprojektowane w sposób 
sprawiedliwy społecznie, a w perspektywie długoterminowej prowadzą do wyższych 
wskaźników zatrudnienia, lepszych warunków pracy i wzmocnionego bezpieczeństwa 
socjalnego. Celem nowej zrównoważonej gospodarki musi być równowaga społeczna
i ekologiczna, a zarządzanie transformacją w sposób sprawiedliwy społecznie stanowi 
podstawę takiej strategii.

Godna praca

W szczególności pojawia się tu kwestia jakości miejsc pracy. Właśnie w niższym obszarze 
kwalifikacji niekorzystne umowy o pracę są coraz bardziej rozpowszechnione. Opierając się 
na szerokiej definicji zrównoważonego rozwoju przyjętej przez Radę Europejską, 
sprawozdawczyni uważa, że celem sprawozdania jest nie tylko analiza potencjału w zakresie 
ekologicznych miejsc pracy w ujęciu liczbowym, lecz także zbadanie, jak można zapewnić 
dobre warunki pracy w ekologicznych miejscach pracy i jak zorganizować przejście na 
zrównoważoną gospodarkę w sposób sprawiedliwy społecznie.

                                               
1 Inicjatywa UNEP, MOP, IOE i ITUC w zakresie ekologicznych miejsc pracy z 2008 r. zatytułowana 
„Ekologiczne miejsca pracy: w kierunku godnej pracy w zrównoważonym, niskoemisyjnym świecie”
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Podczas zbierania informacji do niniejszego sprawozdania szybko stało się jasne, że aspekt 
warunków pracy w nowych branżach stanowi zasadniczy element. Zarówno zatrudnieni
w sektorze energetyki słonecznej, np. na wschodzie Niemiec, jak i przedstawiciele sektora 
energetyki wiatrowej skarżą się na dużą presję produkcyjną, która w połączeniu
z międzynarodową presją konkurencyjną prowadzi do niskich płac i złych warunków pracy.
W tych warunkach nakłonienie do zmiany branży pracowników np. górnictwa, w którym 
długie tradycje pozwoliły na zapewnienie dobrych warunków i zabezpieczenia socjalnego, 
jest bardzo trudne. Z rozmów ze stowarzyszeniami pracodawców i związkami zawodowymi 
jasno wynika, że zasadniczy problem w tych nowych sektorach stanowi niewątpliwie brak 
struktur przedstawicielskich po obu stronach. Pierwsze projekty mają na celu wsparcie 
budowania takich struktur, a w niniejszym sprawozdaniu zdecydowanie poparto te wysiłki. 

Wymogi dotyczące kwalifikacji

Przejście sprawiedliwe społecznie oznacza także zajęcie się kwestią kształcenia i szkolenia 
obywateli. Z jednej strony chodzi o zagwarantowanie, że będzie można faktycznie 
wykorzystać potencjał bardziej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc pracy.
W niektórych sektorach potencjał wzrostu będzie można wykorzystać tylko pod warunkiem, 
że będzie dostępna wystarczająca liczba dobrze wykształconych/wyszkolonych pracowników.
Z drugiej strony konieczne jest zagwarantowanie, że zmiana będzie stanowić szansę dla 
wszystkich: osób młodych i starszych, kobiet, osób posiadających stabilne zatrudnienie
i nieposiadających stabilnego zatrudnienia. Obecnie nie da się z pewnością określić z góry, 
jakie kwalifikacje będą potrzebne na jaką skalę. Z pewnością jednak musimy
z wyprzedzeniem ukierunkować oferty w zakresie kształcenia i szkoleń oraz strategie uczenia 
się przez całe życie na zrównoważony rozwój. Konieczne będą programy dopasowane do 
potrzeb, aby zagwarantować, że np. również osoba, która przepracowała 30 lat w górnictwie, 
ma szansę na zmianę. Aby skutecznie zarządzać dużym zapotrzebowaniem na nowe 
kwalifikacje oraz szkoleniami mającymi na celu zmianę lub zdobycie nowych kwalifikacji, 
należy przeanalizować, które grupy osób zatrudnionych i szukających pracy potrzebują 
szczególnego wsparcia, i zaplanować odpowiednie środki.

Zmiana sprawiedliwa społecznie 

Zmiana wymaga dużej elastyczności, w niektórych wypadkach nawet mobilności. Często 
przywoływany przykład Danii pokazuje, że ludzie postrzegają duży stopień elastyczności na 
rynku pracy jako szansę, a nie jako zagrożenie, kiedy zapewniono zabezpieczenie społeczne 
za pośrednictwem systemów państwowych oraz silne partnerstwa społeczne, a wcześniejsze 
zarządzanie kwalifikacjami stwarza perspektywy. Warunkiem koniecznym udanego przejścia 
na zrównoważoną gospodarkę jest zapewnienie pracownikom ochrony socjalnej
w koniecznych fazach zmian.


