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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la dezvoltarea potenţialului de creare de locuri de muncă al unei noi 
economii durabile
(2010/2010(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: o strategie europeană 
pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Integrarea dezvoltării durabile în
politicile UE: raport de analiză pe anul 2009 a Strategiei de dezvoltare durabilă a Uniunii 
Europene” (COM(2009)0400),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 106/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la 
eficienţa energetică a echipamentelor de birou (versiune reformată) 1,

– având în vedere Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 
aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare 
şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE2,

– având în vedere Cartea albă a Comisiei intitulată „Adaptarea la schimbările climatice: 
către un cadru de acţiune la nivel european” (COM(2009)0147) şi rezoluţia sa din XX 
aprilie 20103,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Ecologizarea transporturilor” 
(COM(2008)0433),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Strategie pentru punere în aplicare a 
internalizării costurilor externe” (COM(2008)0435),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O politică energetică pentru Europa” 
(COM(2007)0001),

– având în vedere concluziile Consiliului European din 10/11 decembrie 2009, în special 
punctele 21-24,

– având în vedere Raportul Preşedinţiei Consiliului intitulat „Revizuirea Strategiei UE de 
dezvoltare durabilă - 2009”4,

– având în vedere Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările 
climatice (CCONUSC) şi Protocolul de la Kyoto,

                                               
1 JO L 39, 13.2.2008, p. 1.
2 JO L 140, 5.6.2009, p. 16.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 1.12.2009.
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– având în vedere documentul IPPC din 2007 intitulat „Schimbările climatice 2007: raport 
de sinteză, contribuţiile grupurilor de lucru I, II şi III la cel de-al patrulea raport de 
evaluare al Comitetului interguvernamental pentru schimbările climatice”,

– având în vedere Raportul Stern din 2006 privind aspectele economice ale schimbărilor 
climatice,

– având în vedere iniţiativa din 2008 a UNEP, OIM, IOE şi ITUC intitulată „Locuri de 
muncă ecologice: pentru o muncă decentă într-o lume durabilă, cu emisii scăzute de 
carbon”,

– având în vedere nota documentară a OIM intitulată „Provocările globale ale dezvoltării 
durabile: strategii pentru locuri de muncă ecologice”, prezentată la Conferinţa 
ministerială G8 privind piaţa muncii şi ocuparea forţei de muncă desfăşurată la Niigata, 
Japonia, în perioada 11 - 3 mai 2008,

– având în vedere Declaraţia OCDE privind creşterea economică ecologică, adoptată în 
cadrul reuniunii Consiliului ministerial desfăşurată la 25 iunie 2009, precum şi actuala sa 
strategie privind creşterea economică ecologică,

– având în vedere Raportul din 2009 al Greenpeace şi al Consiliului european pentru 
energie regenerabilă (EREC) intitulat „Să lucrăm pentru climă: energia regenerabilă şi 
revoluţia locurilor de muncă ecologice”,

– având în vedere Raportul din 2007 al Confederaţiei europene a sindicatelor (ETUC) şi al 
Agenţiei pentru dezvoltare socială intitulat „Schimbările climatice şi ocuparea forţei de 
muncă: impactul schimbărilor climatice şi al măsurilor de reducere a emisiilor de CO2 
asupra ocupării forţei de muncă în UE-25 până în 2030”,

– având în vedere Raportul Comisiei intitulat „Ocuparea forţei de muncă în Europa 2009”, 
în special capitolul 3: „Schimbările climatice şi efectele pe piaţa muncii”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un plan european de redresare 
economică” (COM(2008)0800) şi rezoluţia sa ulterioară din 11 martie 20091,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Stimularea redresării economice
europene” (COM(2009)0114),

– având în vedere studiul comun al partenerilor sociali europeni intitulat „Provocările 
majore cu care se confruntă piaţa europeană a muncii” din 18 octombrie 2007,

– având în vedere „Cadrul de acţiuni pentru dezvoltarea continuă a competenţelor şi 
calificărilor” elaborat în 2002 de partenerii sociali europeni,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Noi competenţe pentru noi locuri de 
muncă: să anticipăm şi să răspundem cerinţelor pieţei forţei de muncă în materie de 
competenţe” (COM(2008)0868),

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2009)0123.
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– având în vedere studiul din 2009 al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării 
Profesionale (CEDEFOP) intitulat „Necesităţile viitoare în materie de competenţe pentru 
economia ecologică”,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, Comisiei 
pentru dezvoltare regională şi Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen 
(A7-0000/2010),

A. întrucât Consiliul european din 2009 a consacrat dezvoltarea durabilă ca obiectiv central 
al Tratatului de la Lisabona; întrucât abordarea integrată a aspectelor economice, sociale 
şi ecologice, intensificarea dialogului social, consolidarea responsabilităţii sociale a 
întreprinderilor şi principiul „poluatorul plăteşte” se numără printre orientările strategiei 
pentru dezvoltare durabilă a UE;

B. întrucât una dintre priorităţile Strategiei EUROPA 2020 este promovarea unei economii 
ecologice şi competitive care să conserve resursele;

C. întrucât ţările industrializate trebuie să îşi reducă, până în 2050, emisiile de CO2 cu 80-
90% comparativ cu nivelurile din 1990;

D. întrucât trecerea la o economie mai durabilă are efecte variate asupra diferitelor sectoare; 
întrucât vor fi create noi locuri de muncă, în timp ce altele vor fi înlocuite sau parţial 
eliminate; întrucât toate locurile de muncă trebuie adaptate la o modalitate durabilă de 
activitate şi producţie care să conserve resursele, nevoia cea mai mare de adaptare vizând 
astfel relaţiile de muncă deja existente;

E. întrucât această tranziţie va duce la o stabilizare a ocupării forţei de muncă şi, în unele 
sectoare, la o creştere masivă a locurilor de muncă cu un impact considerabil; întrucât în 
sectoarele în care au fost realizate condiţii-cadru fiabile se poate înregistra o creştere 
constantă a ocupării forţei de muncă, care poate fi stabilizată prin creşterea exporturilor;

F. întrucât adesea noile sectoare nu sunt integrate în structurile dialogului social; întrucât nu 
există nici acorduri colective, nici coduri profesionale; întrucât noile sectoare sunt expuse 
unei presiuni de producţie şi concurenţiale ridicate; întrucât în regiunile cu o rată ridicată 
a şomajului presiunea de a accepta condiţii de lucru precare este ridicată;

G. întrucât egalitatea de gen este consacrată ca unul dintre obiectivele Tratatului de la 
Lisabona; întrucât femeile sunt slab reprezentate în domeniul construcţiilor şi al 
cercetării, de exemplu, şi din acest motiv nu pot profita în egală măsură de creşterea 
ocupării forţei de muncă generată de economia ecologică,

Strategia de creare de locuri de muncă pentru o nouă economie durabilă

1. consideră că investiţiile în tranziţia ecologică reprezintă un important potenţial de 
dezvoltare pentru piaţa muncii, lucru care antrenează noi posibilităţi de venituri; 
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consideră că bilanţul pozitiv ascunde pierderi în anumite sectoare, care însă sunt
îndeajuns compensate prin creşterea înregistrată în alte domenii;

2. sprijină iniţiativa-pilot a Comisiei cuprinsă în strategia EUROPA 2020 de a realiza acum 
tranziţia către o economie durabilă, de a disocia creşterea economică de consumul de 
resurse şi energie, de a reduce emisiile cu efecte dăunătoare asupra climei, precum şi de a 
combate, prin urmare, încălzirea globală; salută intenţia de a adapta acestui scop 
condiţiile-cadru legislative, instrumentele de stimulare ale economiei de piaţă, subvenţiile 
şi achiziţiile publice; regretă eşecul Comisiei de a aborda în cadrul strategiei aspectele 
legate de potenţialul pieţei muncii şi de provocările tranziţiei;

3. constată că cea mai mare parte a noilor locuri de muncă ecologice este concentrată în 
câteva sectoare cum ar fi construcţiile, energiile regenerabile, tehnologiile ecologice, 
mobilitatea durabilă (biciclete, transportul feroviar de persoane şi mărfuri), reciclarea, 
agricultura, silvicultura şi pescuitul durabile şi serviciile în materie de mediu; consideră 
că sectorul prestării de servicii prezintă, de asemenea, un important potenţial de locuri de 
muncă ecologice;

4. solicită adoptarea definiţiei OIM, conform căreia toate locurile de muncă care generează
dezvoltare durabilă sunt locuri de muncă ecologice; explică faptul că definiţia include, pe 
de o parte, locurile de muncă care contribuie în mod direct la reducerea consumului de 
energie şi de materii prime, la protejarea ecosistemelor şi a biodiversităţii şi la diminuarea 
producţiei de deşeuri şi a poluării aerului şi, pe de altă parte, toate locurile de muncă care 
reduc amprenta ecologică; recunoaşte că, din cauza relativităţii definiţiei, potenţialul 
creării de locuri de muncă nu poate fi stabilit în mod definitiv;

5. subliniază faptul că toate locurile de muncă sunt subordonate obiectivului de a promova o 
dezvoltare durabilă şi că modalităţile de lucru şi producţie ar trebui să corespundă cât mai 
mult posibil unui model eficient din punctul de vedere al consumului de energie şi 
resurse; subliniază, de asemenea, faptul că această abordare ar trebui să vizeze întreaga 
linie de distribuţie;

Optimizarea potenţialului de ocupare a forţei de muncă

6. solicită elaborarea unei strategii europene privind ocuparea forţei de muncă pentru o 
economie durabilă, menite să optimizeze potenţialul de creare de locuri de muncă şi să se 
concentreze pe condiţii de lucru decente, pe cerinţele în materie de competenţe şi pe o 
tranziţie echitabilă din punct de vedere social; subliniază faptul că o economie durabilă 
trebuie să reunească obiectivele sociale şi cele ecologice;

7. invită Comisia, statele membre şi partenerii sociali să garanteze că toate persoanele din
cadrul UE pot profita de beneficiile pe care le implică o strategie durabilă pentru 
ocuparea forţei de muncă; solicită să se acorde o atenţie deosebită persoanelor cu cel mai 
redus acces la piaţa muncii, lucrătorilor celor mai vulnerabili şi celor mai puţin calificaţi;

8. invită Comisia şi statele membre să stabilească standardele de mediu şi stimulentele 
financiare care să creeze condiţiile-cadru fiabile pentru o perioadă de cel puţin 10 ani şi 
astfel siguranţă juridică şi de planificare; solicită utilizarea instrumentelor financiare 
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existente şi includerea unei activităţi economice durabile între obiectivele perspectivei 
financiare şi ale fondurilor structurale;

9. invită UE şi statele membre să anticipeze schimbările, adică să depăşească eşecurile în 
ceea ce priveşte informarea şi incertitudinile, şi să încurajeze sensibilizarea, procesele de 
învăţare socială şi schimbările privind modelele de consum; afirmă că întreprinderile 
investesc în tehnologii ecologice doar în măsura în care există o anumită siguranţă în ceea 
ce priveşte beneficiile viitoare, iar lucrătorii sunt dispuşi să accepte schimbarea dacă li se 
oferă perspectiva unor viitoare locuri de muncă şi o plasă de siguranţă;

10. invită UE, statele membre şi partenerii sociali să combată discriminarea şi să promoveze 
egalitatea de gen într-o economie durabilă, să creeze un mediu de lucru care să atragă şi 
să convingă femeile să rămână în sectoarele respective, să reducă segmentarea locurilor 
de muncă şi diferenţele de salarizare în funcţie de gen şi să stabilească o cotă a prezenţei
femeilor în consiliile de administraţie ale întreprinderilor de 40%;

Munca decentă

11. constată că, în acest context, Comisia supraestimează potenţialul creării de locuri de 
muncă pentru lucrătorii înalt calificaţi din economia durabilă şi că, astfel, pierde din 
vedere numeroasele locuri de muncă care necesită calificare medie sau scăzută; invită 
statele membre să valorifice locurile de muncă din domeniile de calificare medie şi 
scăzută şi să asigure condiţii de lucru decente pentru acestea;

12. constată că din cauza nivelului scăzut de organizare a angajaţilor şi a angajatorilor din 
noile sectoare există un risc ridicat de apariţie a unor relaţii şi condiţii de muncă precare; 
invită UE şi statele membre să creeze condiţiile-cadru necesare pentru stabilirea unor
structuri de reprezentare în noile sectoare; invită Comisia să promoveze schimbul de bune 
practici la nivelul întregii UE;

13. invită partenerii sociali să fie deschişi la noile sectoare şi să elaboreze strategii pentru 
integrarea asociaţiilor sectoriale în parteneriatul social, precum şi pentru promovarea 
participării femeilor în structurile de reprezentare dominate de bărbaţi;

14. invită UE şi statele membre să condiţioneze în viitor ajutorul public pentru noile domenii 
de producţie de respectarea unor standarde sociale minime şi de înfiinţarea de structuri de 
reprezentare, cum ar fi consiliile întreprinderilor şi asociaţiile profesionale;

15. invită UE să dezvolte un cadru pentru anticiparea schimbărilor şi a restructurărilor, care 
să le garanteze tuturor lucrătorilor afectaţi dreptul de a participa la sistemele de formare şi 
învăţare pe tot parcursul vieţii; invită statele membre, angajatorii şi angajaţii să 
recunoască gestionarea competenţelor, formarea şi învăţarea continuă ca responsabilitate 
comună, astfel cum s-a stabilit în acordul-cadru al partenerilor sociali privind învăţarea pe 
tot parcursul vieţii din 2002;

Confruntarea cu cerinţele în materie de competenţe

16. subliniază faptul că statele membre trebuie să îşi adapteze sistemele de educaţie şi
formare pentru a garanta, astfel, că forţa de muncă îşi poate ajusta competenţele la 
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nevoile pieţei muncii pe care le implică o economie durabilă construită pe concepte de 
formare bazate pe competenţe;

17. îndeamnă statele membre să adapteze ofertele de formare şi strategiile de învăţare pe tot 
parcursul vieţii la nevoile lucrătorilor mai în vârstă, astfel încât să se obţină un nivel 
ridicat de participare şi în rândul lucrătorilor cu vârsta peste 55 de ani;

18. invită statele membre şi partenerii sociali să stabilească cote, scheme de recrutare 
focalizate, sisteme de ucenicie specializate şi iniţiative de formare pentru femei;

19. recomandă ca obiectivul Fondului de ajustare la globalizare să fie reorientat către 
promovarea unei economii durabile;

20. invită statele membre să înfiinţeze fonduri de tranziţie pentru a gestiona cerinţele în 
materie de competenţe, care ar putea fi finanţate printr-o taxă Tobin asupra tranzacţiilor 
de pe pieţele financiare, prin taxe de mediu şi carbon, venituri provenite din licitarea 
cotelor de emisii şi a cotelor de emisii neutilizate pentru perioada 2008-2013;

21. invită UE şi statele membre să facă din promovarea adaptabilităţii la o economie durabilă 
unul dintre obiectivele Fondului social european;

22. reaminteşte că dimensiunea durabilă nu trebuie să se limiteze la formarea pentru locuri de 
muncă legate de mediu, ci trebuie integrată în toate programele de formare şi trebuie să 
devină o condiţie prealabilă în vederea finanţării;

Tranziţie echitabilă din punct de vedere social

23. invită UE şi statele membre să creeze condiţii-cadru pentru o tranziţie echitabilă din 
punct de vedere social, care să minimizeze riscurile tranziţiei şi să optimizeze câştigurile
pentru toţi lucrătorii;

24. subliniază că costurile care ar rezulta dintr-o gestionare defectuoasă a tranziţiei sunt mult 
mai mari decât investiţiile pentru anticipare; invită Comisia, statele membre şi partenerii 
sociali să îşi asume împreună răspunderea pentru o gestionare preventivă a tranziţiei;

25. reaminteşte că printre măsurile esenţiale de prevenire se numără promovarea şi susţinerea 
acordurilor colective pentru a anticipa schimbările şi a evita disponibilizările şi 
concedierile, consolidarea securităţii sociale, sistemele de asistenţă pentru venit şi 
iniţiativele proactive de formare sectorială;

26. subliniază faptul că, pentru ca tranziţia să fie echitabilă din punct de vedere social, 
lucrătorii trebuie să joace în calitate de parteneri un rol participativ în acest proces; 
solicită implicarea „reprezentanţilor verzi” ai sindicatelor întreprinderilor, care ar 
participa activ la ecologizarea locurilor lor de muncă, a întreprinderilor şi a industriilor;

27. invită statele membre şi partenerii sociali ca, în cadrul procesului de gestionare a 
tranziţiei, să coopereze într-un mod coerent cu părţile cu interese legate de mediu, 
inclusiv cu ONG-urile;
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28. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Angajamentul UE pentru durabilitate

În concluziile sale din decembrie 2009 privind Strategia UE revizuită de dezvoltare durabilă1, 
Consiliul European a definit dezvoltarea durabilă ca fiind acea dezvoltare care satisface 
nevoile actualei generaţii fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface 
propriile nevoi. Concluziile menţionează şapte provocări centrale: schimbările climatice şi 
energiile nepoluante, transportul durabil, consumul şi producţia durabile, conservarea şi 
gestionarea resurselor naturale, sănătatea publică, incluziunea socială, tendinţele demografice, 
precum şi migraţia şi sărăcia în lume. Principiile directoare ale strategiei sunt abordarea 
integrată a problemelor economice, sociale şi de mediu, intensificarea dialogului social, 
consolidarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor, precum şi principiul precauţiei şi cel 
conform căruia poluatorul plăteşte. În plus, concluziile Consiliului prevăd investiţii în 
capitalul uman, social şi de mediu, inovaţii tehnologice şi noi servicii ecologice, în scopul de 
a stabili pe termen lung premisele pentru competitivitate, prosperitate, coeziune socială, locuri 
de muncă de calitate înaltă şi o mai bună protecţie a mediului.  

De asemenea, Consiliul a confirmat, în 2009, angajamentul UE de a se implica în mod 
semnificativ în eforturile internaţionale de combatere a încălzirii globale tot mai pregnante. În 
deciziile sale, UE s-a angajat ca până în 2020 să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 
cel puţin 20%, comparativ cu nivelul emisiilor din 1990 şi, tot până în 2020, să-şi satisfacă 
20% din nevoile energetice prin utilizarea de surse de energie regenerabile. Conform unui 
studiu realizat de IPCC, încălzirea globală poate fi limitată la 2°C doar în condiţiile în care 
până în 2050 ţările industrializate îşi vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-90% 
comparativ cu nivelurile din 19902. Acest lucru înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să îşi 
intensifice considerabil eforturile în domeniul energiilor regenerabile şi al eficienţei 
energetice.

Ce înseamnă locuri de muncă ecologice?

Inclusiv din definiţia dezvoltării durabile formulată de Consiliu, reiese că vor fi afectate 
aproape toate sectoarele industriale şi ale prestării de servicii relevante. Din acest motiv, 
prezentul raport se raportează la definiţia cuprinzătoare a locurilor de muncă ecologice, astfel 
cum a fost formulată de OIM3. Conform acestei definiţii, „locurile de muncă ecologice” nu se 
limitează la acele domenii de activitate care au o legătură directă cu protecţia mediului. 
Dimpotrivă, un loc de muncă este ecologic în măsura în care acesta contribuie la tranziţia 
către un model economic durabil, la economisirea de energie, la utilizarea de surse de energie 

                                               
1 Concluziile Consiliului European din 10/11 Decembrie 2009.

2 IPCC: Schimbările climatice 2007: raport de sinteză, contribuţiile grupurilor de lucru I, II şi III la cel de-al 
patrulea raport de evaluare al Comitetului interguvernamental pentru schimbările climatice, echipa editorială, 
Pachauri, R.K. şi Reisinger, A. (editori), IPCC, Geneva, Elveţia.

3 Nota documentară a OIM intitulată „Provocările globale ale dezvoltării durabile: strategii pentru locuri de 
muncă ecologice”, Conferinţa ministerială G8 privind piaţa muncii şi ocuparea forţei de muncă, Niigata, Japonia, 
11-13 mai 2008.
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regenerabile, precum şi în măsura în care acesta conservă resursele naturale, protejează şi 
conservă ecosistemele şi diversitatea biologică, diminuează volumul de deşeuri şi previne 
poluarea aerului.

Pornind de la această definiţie, nu împărtăşesc punctul de vedere al Comisiei conform căruia
locurile de muncă ecologice reprezintă mai ales apanajul tehnologiilor de vârf, ci mă aliniez 
mai degrabă concluziilor OIM, care afirmă că toate domeniile de activitate sunt afectate în 
mod considerabil de tranziţia către durabilitate, fapt care conduce la o altă analiză a nevoii de 
formare şi învăţare continuă şi a necesităţii de a dispune de o educaţie ecologică în general. 

Optimizarea potenţialului de ocupare a forţei de muncă

Efectele auxiliare pozitive ale dezvoltării şi promovării domeniului energiilor regenerabile şi 
al eficienţei energetice sunt imense. Astfel, studiul realizat de Greenpeace1 estimează că 
potenţialul mondial de creare de locuri de muncă în domeniul energiei regenerabile şi al 
eficienţei energetice este de peste 8 milioane. 

Experienţa din Germania confirmă aceste prognoze şi arată în mod clar că dezvoltarea 
puternică a sectorului energiilor regenerabile are efecte directe asupra ocupării forţei de 
muncă. În temeiul legii privind energiile regenerabile, în Germania, au fost create 250 000 de 
noi locuri de muncă; Germania joacă astfel un rol de lider pe plan internaţional. Au fost 
incluse, de asemenea, şi efectele indirecte asupra locurilor de muncă, de la intrarea în vigoare 
a legii în 2000, această lege determinând o creştere constantă a ocupării forţei de muncă; 
previziunile estimează o creştere de 400 000 de locuri de muncă până în 2020. În modelul său 
de calcul net inclus în studiul2 privind situaţia ocupării forţei de muncă în Europa în 2009, 
Comisia a ignorat faptul că creşterea ocupării forţei de muncă în noile sectoare durabile, cum 
ar fi sectorul energiilor regenerabile din Germania, se stabilizează, în plus, prin creşterea 
exporturilor. Comisia calculează cifrele de creştere nete doar în interiorul pieţei interne 
europene şi ignoră potenţialul pe care îl poate fructifica UE printr-un rol de lider mondial în 
procesul de tranziţie către o economie durabilă. 

Succesul modelului german a fost determinat, în special, de faptul că legea privind energiile 
regenerabile (EEG), legea privind certificatul de performanţă energetică şi programele de 
creditare finanţate din fonduri publice au oferit investitorilor condiţii-cadru fiabile şi pe 
termen lung. În lipsa unor astfel de poziţii politice şi financiare clare, nu poate fi exploatat 
potenţialul pe care îl oferă piaţa muncii. 

Între timp, alte state ale UE au început să urmeze modelul german. De aceea, Uniunea 
Europeană trebuie să integreze în Strategia Europa 2020 angajamentul de a crea condiţiile-
cadru fiabile şi de a întreprinde iniţiative legislative în timp util. În cadrul domeniilor lor de 
competenţă, statele membre trebuie să acţioneze în acest sens cu rapiditate. Acest lucru 
presupune consacrarea tranziţiei către o economie durabilă ca obiectiv central în cadrul 
tuturor procedurilor de atribuire a fondurilor UE, în special a fondurilor structurale. În 
următorii zece ani trebuie să încurajăm în mod sistematic investiţiile necesare. 

                                               
1 Raportul Greenpeace şi al Consiliul European pentru energie regenerabilă (EREC) intitulat „Să lucrăm pentru 
climă: energia regenerabilă şi revoluţia locurilor de muncă ecologice” din 2009.
2 Raportul Comisiei Europene „Ocuparea forţei de muncă în Europa 2009”.
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Potenţialul real al locurilor de muncă generat de o dezvoltare durabilă este greu de cuantificat 
şi, în consecinţă, în ceea ce priveşte cifrele concrete, studiile introduse în preambulul acestui 
raport sunt vagi şi, parţial, contradictorii. Calculele diferă în proporţie mult prea mare în 
funcţie de condiţiile-cadru luate în considerare. Sectorul transporturilor reprezintă un exemplu 
în acest sens. 

Studiul realizat de UNEP1 examinează tranziţia din sectorul mobilităţii urbane de la 
transportul individual motorizat la sistemele publice de transport în comun eficiente şi 
menţionează un factor de multiplicare a potenţialului de ocupare a forţei de muncă cuprins 
între 2,5 şi 4,1. Având în vedere scenariile de finanţare practicate până în prezent de Comisie, 
sectorul transportului public va fi supus unei presiuni imense. În timp ce dezvoltarea de 
automobile electrice dispune de resurse masive industriale şi de cercetare, sectorul 
transportului public şi al mijloacelor de transport corespunzătoare sunt excluse din programele 
de finanţare. În mediul urban, cele două forme de mobilitate se află într-o concurenţă directă. 
Potenţialul de ocupare a forţei de muncă pe care îl presupune mobilitatea durabilă nu poate fi 
dezvoltat pe deplin decât dacă este exploatat prin condiţii-cadru politice şi orientări financiare. 
O situaţie similară cu cea din transportul public se întâlneşte în ceea ce priveşte potenţialul 
oferit de vânzările şi prestările de servicii în sectorul bicicletelor. Din punct de vedere al 
impactului asupra mediului, ambele forme de mobilitate sunt de preferat autovehiculului
electric. 

O nouă economie durabilă pentru o Europă socială şi incluzivă

Tranziţia către o economie durabilă nu este doar o necesitate ecologică, ci trebuie să devină 
parte integrantă din strategia noastră pentru o Europă socială. O tranziţie de succes depinde în 
mare măsură de gradul de acceptare din partea europenilor şi nu putem câştiga încrederea 
cetăţenilor decât dacă putem demonstra că strategia noastră pentru tranziţia la o economie 
durabilă este echitabilă din punct de vedere social şi că va conduce pe termen lung la niveluri 
mai mari de ocupare a forţei de muncă, la condiţii de muncă mai bune şi la o securitate socială 
consolidată. Obiectivul unei noi economii durabile trebuie să fie durabilitatea socială şi 
ecologică, temelia unei astfel de strategii fiind gestionarea echitabilă din punct de vedere 
social a schimbărilor.

Munca decentă

Problema cea mai importantă care se ridică aici este cea a calităţii locului de muncă. În special 
în domeniile care necesită un grad scăzut de calificare creşte numărul contractelor de muncă
în condiţii precare. Pornind de la definiţia cuprinzătoare a dezvoltării durabile formulată de 
Consiliul European, nu pot reduce scopul prezentului raport la o analiză strict numerică a 
potenţialului de ocupare a forţei de muncă oferit de locurile de muncă ecologice, ci am 
analizat şi modul în care pot fi asigurate condiţii de muncă decente pentru locurile de muncă 
ecologice, precum şi modul în care tranziţia către o economie durabilă poate fi realizată într-
un mod echitabil din punct de vedere social.

                                               
1 Iniţiativa UNEP, OIM, IOE şi ITUC din 2008 intitulată „Locuri de muncă ecologice: pentru o muncă decentă 
într-o lume durabilă, cu emisii scăzute de carbon”.
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Din cercetările pe care le-am efectuat în vederea elaborării acestui raport, reiese în mod clar 
că problema condiţiilor de muncă în noile sectoare este esenţială. Atât lucrătorii din sectorul 
energiei solare din Germania de Est, de exemplu, cât şi reprezentanţii industriei eoliene critică 
presiunea ridicată exercitată în vederea productivităţii care, asociată cu presiunea exercitată de 
concurenţa internaţională, are drept rezultat salarii reduse şi condiţii de muncă precare. În 
aceste condiţii, este dificil să convingem lucrătorii să se reorienteze către alte sectoare, după 
ce aceştia şi-au asigurat în timp condiţii de lucru decente şi bunăstare socială, cum ar fi de 
exemplu un lucrător din industria cărbunelui. În urma discuţiilor cu asociaţiile patronale şi 
sindicatele, reiese clar că principala problemă pentru ambele părţi în aceste noi sectoare o 
reprezintă lipsa structurilor de reprezentare; există deja proiecte care încearcă să încurajeze 
crearea unor astfel de structuri şi raportul meu sprijină fără echivoc aceste eforturi.

Competenţe profesionale necesare

O tranziţie echitabilă din punct de vedere social înseamnă şi abordarea problemei educaţiei şi 
a formării cetăţenilor. Pe de o parte, trebuie să ne asigurăm că potenţialul creării de locuri de 
muncă al economiei durabile este într-adevăr exploatat. Potenţialul de creştere din anumite 
sectoare poate fi fructificat numai în condiţiile în care există suficient de mulţi lucrători 
instruiţi şi formaţi în mod corespunzător. Pe de altă parte, trebuie să garantăm că tranziţia 
reprezintă o şansă pentru toţi: persoane tinere şi mai în vârstă, femei, persoane integrate pe 
piaţa muncii şi persoane din exteriorul acesteia. Este încă prea devreme pentru a putea estima 
care sunt calificările necesare, precum şi în ce măsură sunt acestea utile. Este însă evident 
faptul că trebuie să aliniem în mod anticipat sistemele de educaţie şi formare, precum şi 
învăţarea pe tot parcursul vieţii la nevoile durabilităţii şi că vor fi necesare programe 
personalizate pentru a garanta că, de exemplu, şi o lucrătoare care a lucrat timp de 30 de ani în 
industria cărbunelui va avea o şansă să se reorienteze profesional. Pentru a gestiona eficient 
nevoia stringentă de noi calificări şi reconversie şi formare continuă, trebuie să analizăm care 
sunt grupurile de lucrători şi şomeri care au nevoie de sprijin în mod deosebit şi să luăm 
măsurile corespunzătoare.

Tranziţie echitabilă din punct de vedere social

Tranziţia presupune un grad mare de flexibilitate şi, în unele cazuri, chiar mobilitate. 
Exemplul adesea invocat al Danemarcei arată că populaţia consideră gradul ridicat de 
flexibilitate pe piaţa muncii ca pe o şansă şi nu ca un pericol, în condiţiile în care securitatea 
socială este garantată prin sisteme de stat şi parteneriate sociale solide, iar gestionarea 
anticipată a calificărilor oferă perspective. Premisa pentru succesul unei tranziţii către o 
economie durabilă o reprezintă protecţia socială care trebuie garantată lucrătorilor în etapele 
de transformare necesare.


