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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rozvoji potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve
(2010/2010(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Začlenenie problematiky trvalo 
udržateľného rozvoja do politík EÚ: správa o plnení stratégie trvalo udržateľného rozvoja 
Európskej únie za rok 2009 (KOM(2009)0400),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 z 15. januára 
2008 o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych 
zariadení (prepracované znenie)1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 
o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení 
a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES2,

– so zreteľom na Bielu knihu Komisie s názvom Adaptácia na zmenu klímy: Európsky 
rámec opatrení (KOM(2009)0147) a jeho uznesenie z XX. apríla 20103,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Doprava šetrnejšia k životnému prostrediu 
(KOM(2008)0433),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia implementácie internalizácie 
externých nákladov (KOM(2008)0435),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Energetická politika pre Európu 
(KOM(2007)0001),

– so zreteľom na závery Európskej rady z 10. – 11. decembra 2009, najmä na body 21 – 24,

– so zreteľom na správu predsedníctva Rady o preskúmaní stratégie trvalo udržateľného 
rozvoja EÚ za rok 20094,

– so zreteľom na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o klimatických 
zmenách (UNFCCC) a Kjótsky protokol k tomuto dohovoru,

– so zreteľom na dokument integrovanej prevencie a kontroly znečistenia (IPCC) z roku 
2007 s názvom Zmena klímy 2007: súhrnná správa, príspevok pracovných skupín I, II 
a III k štvrtej hodnotiacej správe Medzivládneho panelu o zmene klímy,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 1.12.2009.
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– so zreteľom na revíznu správu pána Sterna z roku 2006 o vplyve zmeny klímy 
na hospodárstvo,

– so zreteľom na iniciatívu Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), Medzinárodnej 
organizácie práce (ILO), Medzinárodnej organizácie zamestnávateľov (IOE) 
a Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov (ITUC) z roku 2008 o ekologických 
pracovných miestach s názvom Ekologické pracovné miesta: dôstojná práca trvalo 
udržateľnom nízkouhlíkovom svete,

– so zreteľom na podkladovú správu organizácie ILO s názvom Globálne výzvy pre trvalo 
udržateľný rozvoj: stratégie pre ekologické pracovné miesta predložené na konferencii 
ministrov práce a zamestnanosti skupiny G8, ktorá sa konala v meste Niigata v Japonsku 
od 11. do 13. mája 2008,

– so zreteľom na deklaráciu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
o ekologickom raste prijatej na zasadnutí Rady na ministerskej úrovni, ktorá sa konala 
25. júna 2009, a na prebiehajúcu stratégiu pre ekologický rast,

– so zreteľom na správu organizácie Greenpeace a Európskej rady pre obnoviteľnú energiu 
(EREC) z roku 2009 s názvom Činnosti zamerané na ochranu klímy: revolúcia v oblasti 
obnoviteľných energií a ekologických pracovných miest,

– so zreteľom na správu Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC) a Agentúry 
pre sociálny rozvoj (SDA) z roku 2007 na tému Zmena klímy a zamestnanosť: vplyv 
zmeny klímy a opatrení zameraných na zníženie emisií CO2 do roku 2030 
na zamestnanosť v EÚ 25,

– so zreteľom na správu Komisie z roku 2009 s názvom Zamestnanosť v Európe, najmä 
na kapitolu 3: Zmena klímy a výsledky pracovného trhu,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán hospodárskej obnovy Európy 
(KOM(2008)0800) a na svoje uznesenie v tejto veci z 11. marca 20091,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe 
(KOM(2009)0114),

– so zreteľom na spoločnú analýzu európskych sociálnych partnerov z 18. októbra 2007 
s názvom Kľúčové výzvy, ktorým čelia európske pracovné trhy,

– so zreteľom na rámec akcií celoživotného rozvíjania kompetencií a kvalifikácií 
Európskych sociálnych partnerov z roku 2002,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Nové zručnosti pre nové pracovné miesta –
Predvídanie a zosúlaďovanie potrieb trhu práce a zručností (KOM(2008)0868),

– so zreteľom na dokument týkajúci sa výskumu Európskeho centra pre rozvoj odborného 
vzdelávania a prípravy (CEDEFOP) z roku 2009 s názvom Budúce potreby v oblasti 
zručností pre ekologické hospodárstvo,

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0123.
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– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru 
pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre regionálny 
rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2010),

A. keďže Európska rada v roku 2009 potvrdila, že trvalo udržateľný rozvoj je hlavným 
cieľom Lisabonskej stratégie; keďže medzi hlavné zásady stratégie trvalej udržateľnosti 
EÚ patrí integrované posúdenie hospodárskych, sociálnych a ekologických záujmov, 
zintenzívnenie sociálneho dialógu, posilnenie sociálnej zodpovednosti podnikov, zásada 
predbežnej opatrnosti a zásada „znečisťovateľ platí“,

B. keďže ťažiskom stratégie Európa 2020 je podpora ekologického a konkurencieschopného 
hospodárstva, ktoré využíva zdroje efektívnym spôsobom,

C. keďže vyspelé krajiny by do roku 2050 mali znížiť svoje emisie CO2 o 80 – 90 % 
v porovnaní s rokom 1990,

D. keďže prechod na udržateľnejšie hospodárstvo má na odvetvia rôzny vplyv; keďže 
pracovné miesta sa vytvárajú, nahrádzajú alebo čiastočne zanikajú; keďže všetky 
pracovné miesta by sa mali prispôsobiť udržateľnému spôsobu výroby a práce, ktorý 
efektívne využíva zdroje, na základe čoho bude najviac potrebné upraviť pretrvávajúce 
pracovné vzťahy,

E. keďže tento prechod vedie k stabilizácii zamestnanosti a v niektorých odvetviach 
k značnému nárastu pracovných miest s významnými vedľajšími účinkami; keďže tam, 
kde sa vytvorili spoľahlivé rámcové podmienky, je možné zaznamenať postupné 
zvyšovanie zamestnanosti, ktorá sa stabilizuje prostredníctvom nárastu objemu vývozu,

F. keďže nové odvetvia často nie sú integrované do štruktúr sociálneho dialógu; keďže 
neexistujú kolektívne zmluvy ani odvetvové kódexy; keďže nové odvetvia sú vystavené 
veľkému výrobnému a konkurenčnému tlaku; keďže v regiónoch s vysokou mierou 
nezamestnanosti je veľký tlak na akceptovanie zlých pracovných podmienok,

G. keďže rovnosť pohlaví je jedným z cieľov Lisabonskej zmluvy; keďže ženy sú napríklad 
v oblasti stavebného priemyslu a výskumu nedostatočne zastúpené a preto nemôžu 
rovnako profitovať z nárastu zamestnanosti v rámci ekologického hospodárstva,

Stratégia zamestnanosti pre nové udržateľné hospodárstvo

1. konštatuje, že investície do prechodu na ekologické hospodárstvo predstavujú veľký 
potenciál rastu pre trh práce rovnako ako nové možnosti príjmov a že napriek pozitívnej 
bilancii boli v niektorých odvetviach zaznamenané straty, ktoré sa môžu viac než 
kompenzovať prostredníctvom rastu v iných oblastiach;

2. podporuje prioritnú iniciatívu Komisie v rámci stratégie Európa 2020, pokiaľ ide 
o aktuálne dokončenie prechodu na udržateľné hospodárstvo, oddelenie hospodárskeho 
rastu od spotreby zdrojov a energie, zníženie emisií poškodzujúcich klímu v záujme 
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zabránenia globálnemu otepľovaniu; víta zámer Komisie prispôsobiť tomuto cieľu 
zákonné rámcové podmienky, stimuly trhového hospodárstva, dotácie a verejné 
obstarávanie; vyjadruje poľutovanie, že Komisia sa v rámci tejto stratégie nezameriava
na potenciál trhu práce a výzvy tohto prechodu;

3. konštatuje, že najväčší podiel nových ekologických pracovných miest sa zameriava 
na niektoré odvetvia ako je stavebníctvo, obnoviteľné energie, technológie súvisiace 
so životným prostredím, udržateľná mobilita (cyklistická doprava, nákladná a osobná 
železničná doprava), recyklácia, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, 
rybolov a služby v oblasti životného prostredia; keďže aj odvetvie služieb predstavuje 
veľký ekologický potenciál zamestnanosti;

4. vyzýva na prevzatie definície ILO1, na základe ktorej sú všetky pracovné miesta, ktoré 
podporujú trvalo udržateľný rozvoj, ekologické pracovné miesta; uvádza, že táto definícia 
na jednej strane zahŕňa pracovné miesta, ktoré priamo znižujú spotrebu energie a surovín, 
chránia ekosystémy a biodiverzitu a minimalizujú produkciu odpadu a znečisťovanie 
ovzdušia, a na strane druhej všetky pracovné miesta, ktoré znižujú ekologickú stopu; 
uznáva, že vzhľadom na relatívne aspekty tejto definície nemožno potenciál 
zamestnanosti definovať s konečnou platnosťou;

5. zdôrazňuje, že cieľom všetkých pracovných miest je podporiť trvalo udržateľný rozvoj 
a v rámci spôsobu výroby a práce čo najúčinnejšie využívať zdroje a energie a že tento 
prístup by mal platiť pre celý dodávateľský reťazec;

Optimalizácia potenciálu zamestnanosti

6. vyzýva na rozvoj Európskej stratégie zamestnanosti pre udržateľné hospodárstvo 
so zameraním na optimalizáciu potenciálu zamestnanosti s osobitným dôrazom 
na dôstojnú prácu, potrebu zručností a sociálne spravodlivého prechodu; zdôrazňuje, že 
udržateľné hospodárstvo prepája sociálne a environmentálne ciele;

7. vyzýva Komisiu, členské štáty a sociálnych partnerov, aby zabezpečili, aby všetci 
občania EÚ mohli ťažiť z udržateľnej stratégie zamestnanosti; žiada, aby sa pozornosť 
zamerala na ľudí, ktorí sú najviac vzdialení od trhu práce, najzraniteľnejšie osoby 
a na pracovníkov s nízkou kvalifikáciou;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stanovili environmentálne normy a finančné stimuly, 
ktoré vytvoria spoľahlivé rámcové podmienky aspoň na 10 rokov, čím zároveň vytvoria 
právnu istotu, ako aj istotu v oblasti plánovania; žiada, aby sa využívali existujúce 
finančné nástroje a aby sa udržateľnosť hospodárenia ako cieľ financovania zahrnuli 
do finančného výhľadu a štrukturálnych fondov;

9. vyzýva EÚ a členské štáty, aby predvídali zmeny, t. j. odstránili nedostatky v poskytovaní 
informácií a neistotu a podporovali informovanosť, procesy sociálneho vzdelávania 
a zmeny v spotrebných návykoch; uvádza, že spoločnosti investujú do čistých technológií 
len vtedy, ak existuje určitá miera istoty, pokiaľ ide o ich prínos do budúcnosti, a že 
pracovníci budú ochotní čeliť výzvam v prípade perspektívy budúcej zamestnanosti 
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a bezpečnostnej siete;

10. vyzýva EÚ, členské štáty a sociálnych partnerov, aby bojovali proti diskriminácii 
a podporovali rodovú rovnosť v udržateľnom hospodárstve, vytvorili pracovné prostredie, 
ktoré pritiahne a udrží ženy v týchto odvetviach, znížili segmentáciu pracovných miest 
podľa pohlavia a platové rozdiely a aby stanovili kvóty pre ženy v správnych radách 
na 40 %;

Dôstojná práca

11. konštatuje, že Komisia v rámci udržateľného hospodárstva preceňuje potenciál 
zamestnanosti v prípade vysokokvalifikovaných pracovníkov, a preto nezohľadňuje 
mnohé pracovné miesta so strednou a nízkou kvalifikáciou; vyzýva členské štáty, aby 
posilnili význam pracovných miest so strednou a nízkou kvalifikáciou a v tejto oblasti 
zabezpečili dobré pracovné podmienky;

12. konštatuje, že z dôvodu nízkeho stupňa organizácie sú zamestnanci a zamestnávatelia 
v nových odvetviach vystavení vysokému riziku neistého zamestnania a zlých 
pracovných podmienok; vyzýva EÚ a členské štáty, aby v nových odvetviach vytvorili 
rámcové podmienky na zavedenie zastupiteľských orgánov; vyzýva Komisiu, aby 
v rámci celej EÚ podporila výmenu príkladov osvedčených postupov;

13. vyzýva sociálnych partnerov, aby sa otvorili novým odvetviam a vyvinuli stratégie 
na začlenenie profesijných združení do sociálneho partnerstva a aby podporili zastúpenie
žien v zastupiteľských orgánoch, v ktorých dominujú prevažne muži;

14. vyzýva EÚ a členské štáty, aby v budúcnosti spájali verejnú podporu nových výrobných 
odvetví s minimálnymi sociálnymi normami a vytváraním zastupiteľských orgánov, ako 
sú podnikové rady a medziodvetvové organizácie;

15. vyzýva EÚ, aby vytvorila rámec pre predvídanie zmien a reštrukturalizáciu a všetkým 
príslušným pracovníkom zabezpečila garantované právo na účasť na programoch 
odborného a celoživotného vzdelávania; vyzýva členské štáty, zamestnávateľov 
a zamestnancov, aby uznali riadenie v oblasti zručností, odborného a celoživotného 
vzdelávania ako spoločnú zodpovednosť, ako sa to stanovuje v rámcovej dohode 
sociálnych partnerov z roku 2002 o celoživotnom vzdelávaní;

Riešenie potrieb zručností

16. poukazuje na to, že členské štáty musia prispôsobiť svoje systémy vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom zabezpečiť, aby mohli pracovníci prispôsobiť svoje zručnosti potrebám 
trhu práce v udržateľnom hospodárstve založenom na koncepciách odborného 
vzdelávania, ktoré sa opierajú o zručnosti;

17. vyzýva členské štáty, aby prispôsobili ponuky v oblasti odborného vzdelávania a stratégie 
v oblasti celoživotného vzdelávania potrebám starších pracovníkov s cieľom zaistiť 
vysoký podiel účastníkov aj v prípade pracovníkov starších ako 55 rokov;

18. vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby zaviedli kvóty, cielené režimy náboru 
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a špecializované iniciatívy zamerané na učňovské vzdelávanie a odbornú prípravu 
pre ženy;

19. odporúča, aby sa účel Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii presmeroval 
na podporu udržateľného hospodárstva;

20. vyzýva členské štáty, aby na riadenie potrieb zručností vytvorili prechodné fondy, ktoré 
by sa mohli financovať prostredníctvom Tobinovej dane z transakcií na finančnom trhu, 
z uhlíkovej a ekologickej dane, príjmov pochádzajúcich z predaja emisných kvót 
a nevyužitých emisných kvót za obdobie 2008 – 2013;

21. vyzýva EÚ a členské štáty, aby stanovili podporu adaptácie na udržateľné hospodárstvo 
za jeden z cieľov Európskeho sociálneho fondu;

22. pripomína, že rozmer udržateľnosti by sa nemal obmedzovať na odborné vzdelávanie 
v rámci pracovných miest v oblasti životného prostredia, ale musí sa začleniť do všetkých 
programov odborného vzdelávania a byť nevyhnutnou podmienkou financovania;

Sociálne spravodlivý prechod

23. vyzýva EÚ a členské štáty, aby vytvorili rámcové podmienky pre sociálne spravodlivú 
zmenu, ktoré minimalizujú riziká súvisiace s prechodom pre všetkých pracovníkov 
a optimalizujú zisky;

24. zdôrazňuje, že následné náklady súvisiace s nedostatočným riadením tohto prechodu sú 
niekoľkonásobne vyššie ako predpokladané investície; vyzýva Komisiu, členské štáty 
a sociálnych partnerov, aby spoločne prevzali zodpovednosť za predbežné riadenie tohto 
prechodu;

25. pripomína, že medzi kľúčové preventívne opatrenia patrí podnecovanie a podpora 
kolektívnych dohôd s cieľom predvídať zmeny a zabrániť nezamestnanosti a prepúšťaniu 
spolu s posilnením sociálneho zabezpečenia, systémami zabezpečenia príjmu a aktívnymi 
sektorovými iniciatívami v oblasti odborného vzdelávania;

26. zdôrazňuje, že na dosiahnutie sociálne spravodlivého prechodu musia pracovníci 
zohrávať v tomto procese úlohu participatívneho partnerstva; žiada o zapojenie 
ekologických zástupcov odborových zväzov v spoločnostiach, ktorí by sa aktívne 
zúčastňovali na ekologizácii svojho pracovného prostredia, spoločnosti a odvetvia;

27. vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby pri riadení tohto prechodu 
spolupracovali s environmentálnymi subjektmi vrátane MVO štruktúrovaným spôsobom;

28. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Záväzok EÚ k trvalej udržateľnosti

Európska rada v decembri 2009 vo svojom uznesení o obnovenej Stratégii Európskej únie 
pre trvalo udržateľný rozvoj1 definuje rozvoj ako trvalo udržateľný, ak zohľadňuje potreby 
súčasnej generácie takým spôsobom, aby neohrozil schopnosť budúcich generácií uspokojiť 
ich potreby. V tomto uznesení uvádza sedem hlavných výziev: zmena klímy a čistá energia, 
udržateľnosť v rámci dopravy, udržateľnosť v rámci spotreby a výroby, zachovanie a riadenie 
prírodných zdrojov, verejné zdravie, sociálne začlenenie, demografický vývoj a migrácia 
a chudoba vo svete. Medzi hlavné zásady stratégie patrí integrované sledovanie 
hospodárskych, sociálnych a environmentálnych záujmov, zintenzívnenie sociálneho dialógu, 
posilnenie sociálnej zodpovednosti podnikov, zásada predbežnej opatrnosti a zásada 
„znečisťovateľ platí“. Okrem toho sa v uznesení Rady predpokladajú investície do ľudského, 
sociálneho a environmentálneho kapitálu, technologických inovácií a nových ekologických 
služieb s cieľom vytvoriť dlhodobé predpoklady pre konkurencieschopnosť, prosperitu, 
sociálnu súdržnosť, vysokokvalitné pracovné miesta a lepšiu ochranu životného prostredia. 

Rada v roku 2009 potvrdila aj záväzok EÚ zúčastňovať sa v rozhodujúcej miere 
na medzinárodnom boji proti narastajúcemu globálnemu otepľovaniu. EÚ sa vo svojich 
záveroch zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 v porovnaní s rokom 
1990 minimálne o 20 % a do roku 2020 pokryť svoju spotrebu energie prostredníctvom 
obnoviteľných energií vo výške 20 %. Na základe štúdie, ktorú uskutočnil IPCC, možno 
globálne otepľovanie obmedziť na 2°C len vtedy, keď vyspelé krajiny znížia do roku 2050 
svoje emisie skleníkových plynov o 80 – 90 % v porovnaní s rokom 19902. Pre Európsku úniu 
to znamená, že snahy v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti by sa mali 
podstatne urýchliť.

Čo sú to ekologické pracovné miesta? 

Už z definície Rady o trvalo udržateľnom rozvoji vyplýva, že sa týka takmer všetkých 
relevantných odvetví priemyslu a služieb. Táto správa preto vychádza z rozsiahlej definície 
ILO o ekologických pracovných miestach3. Na základe toho nemožno ekologické pracovné 
miesta vymedziť na také oblasti zamestnanosti, ktoré priamo súvisia s ochranou životného 
prostredia. Pracovné miesto sa považuje za ekologické vtedy, keď prispieva k prechodu 
na udržateľné hospodárstvo, k úspore energie, využívaniu obnoviteľnej energie, ochrane 
prírodných zdrojov a obnoveniu ekosystému a biodiverzity, a minimalizuje produkciu odpadu 

                                               
1 Závery Európskej rady z 10. – 11. decembra 2009

2 IPCC: Zmena klímy 2007: Súhrnná správa. Príspevok pracovných skupín I, II a III k štvrtej hodnotiacej správe 
Medzivládneho panelu o zmene klímy, hlavný výskumný tím, Pachauri, R.K. a Reisinger, A. (Eds.), IPCC, 
Ženeva, Švajčiarsko.

3 Podkladová správa organizácie ILO s názvom Globálne výzvy pre trvalo udržateľný rozvoj: stratégie pre 
ekologické pracovné miesta predložené na konferencii ministrov práce a zamestnanosti skupiny G8, Niigata, 
Japonsko, 11. – 13. mája 2008.
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a znečisťovanie ovzdušia. 

Na základe tejto definície nesúhlasím s názorom Komisie, že ekologické pracovné miesta 
možno vytvoriť najmä v oblasti špičkových technológií, ale súhlasím so závermi organizácie 
ILO, že tento prechod na väčšiu mieru trvalej udržateľnosti sa týka všetkých oblastí zručností, 
čo si vyžaduje ďalšiu analýzu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a potreby 
ekologického vzdelávania vo všeobecnosti. 

Optimalizácia potenciálu zamestnanosti

Pozitívny vedľajší vplyv budovania a podpory oblasti obnoviteľných energií a energetickej 
účinnosti je mimoriadny. Greenpeace vo svojej štúdii1 odhaduje potenciál vytvorenia 
pracovných miest v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti v celosvetovom 
meradle na viac ako 8 miliónov. 

Skúsenosti v Nemecku potvrdzujú tieto prognózy a jasne naznačujú, že rozsiahle budovanie 
v odvetví obnoviteľných energií bezprostredne prispieva k vytváraniu pracovných miest. 
V Nemecku vzniklo na základe zákona o obnoviteľných energiách 250 000 nových 
pracovných miest; Nemecko tak v medzinárodnom meradle prevzalo vedúcu úlohu. Tento 
zákon, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2000 a ktorý počítal aj s nepriamym vytváraním 
pracovných miest, tak prispel k pravidelnému nárastu miery zamestnanosti; prognózy 
predpokladajú nárast pracovných miest o 400 000 do roku 2020. Vo výpočtových modeloch 
v štúdii Európskej komisie týkajúcej sa miery zamestnanosti v Európe v roku 2009 sa 
nezohľadnila skutočnosť, že nárast zamestnanosti v nových udržateľných odvetviach, ako je 
odvetvie obnoviteľných energií v Nemecku, sa stabilizuje aj prostredníctvom nárastu objemu 
vývozu. Komisia stanovuje údaje týkajúce sa čistého nárastu len na základe vnútorného trh 
EÚ a zabúda na potenciál, ktorý pre EÚ pri prechode na udržateľné hospodárstvo vyplýva 
v rámci jej globálnej vedúcej úlohy. 

Úspech nemeckého príkladu však v rozhodujúcej miere spočíva v tom, že zákon 
o obnoviteľných energiách, zákon o energetickom certifikáte a úverové programy 
podporované z verejných zdrojov poskytujú investorom dlhodobé a spoľahlivé rámcové 
podmienky. Bez tejto jednoznačnej politickej a finančnej podpory nie je možné využiť 
potenciál trhu práce. 

Ostatné krajiny EÚ medzičasom nasledujú príklad Nemecka. Európska únia by sa preto mala 
zaviazať, že do počiatočnej stratégie Európa 2020 začlení spoľahlivé rámcové podmienky 
a včas realizuje zákonné iniciatívy. To isté by mali vykonať aj členské štáty v rámci svojich 
právomocí. Znamená to, že prechod na udržateľné hospodárstvo by malo byť zároveň 
hlavným cieľom v rámci prideľovania prostriedkov EÚ, najmä pokiaľ ide o štrukturálne 
fondy. Počas nasledujúcich desiatich rokov musíme systematicky podnecovať potrebné 
investície. 

Je zložité posúdiť skutočný potenciál zamestnanosti v rámci nového trvalo udržateľného 

                                               
1 Správa organizácie Greenpeace a Európskej rady pre obnoviteľnú energiu (EREC) z roku 2009 s názvom 
Činnosti zamerané na ochranu klímy: revolúcia v oblasti obnoviteľných energií a ekologických pracovných 
miest
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rozvoja. Štúdie uvedené v úvode tejto správy sa o konkrétnych údajoch vyjadrujú len vágne 
a čiastočne si protirečia. Tieto výpočty sa priveľmi líšia, aj pokiaľ ide o rámcové podmienky. 
Je to možné spozorovať aj na príklade odvetvia dopravy. 

Štúdia UNEP1 skúma prechod mestskej mobility od motorizovanej osobnej dopravy 
na efektívne systémy verejnej prímestskej dopravy a stanovuje násobok potenciálu 
zamestnanosti od 2,5 do 4,1. Na základe režimov podpory, ktoré Komisia doteraz realizuje, sa 
odvetvie verejnej prímestskej dopravy dostáva pod veľký tlak. Zatiaľ čo v prípade vývoja 
elektroautomobilov je pre výskum a dané priemyselné odvetvie k dispozícii veľké množstvo 
prostriedkov, odvetvie verejnej prímestskej dopravy a príslušné dopravné prostriedky boli 
z programov podpory vyňaté. V oblasti miest si obe formy mobility bezprostredne konkurujú. 
Prípadný potenciál zamestnanosti v rámci udržateľnej mobility by sa mohol rozvinúť až 
vtedy, keby sa správne využili politické rámcové podmienky a finančné možnosti. Podobne 
ako v prípade verejnej dopravy je potrebné rozvinúť aj potenciál v oblasti prevádzky 
a poskytovania služieb v cyklistickej doprave. V rámci hodnotenia vplyvu na životné 
prostredie majú obe formy mobility prednosť pred možnosťou využívania 
elektroautomobilov. 

Nové udržateľné hospodárstvo pre sociálnu a inkluzívnu Európu

Prechod na udržateľné hospodárstvo nie je potrebný len z environmentálneho hľadiska, ale 
mal by byť aj súčasťou našej stratégie pre sociálnu Európu. Úspešný prechod závisí do veľkej 
miery od súhlasu európskych občanov a tento súhlas možno dosiahnuť len vtedy, keď 
preukážeme, že naše stratégie v oblasti prechodu na udržateľné hospodárstvo sú sociálne 
spravodlivé a že z dlhodobého hľadiska vedú k vyššej miere zamestnanosti, lepším 
pracovným podmienkam a lepšiemu sociálnemu zabezpečeniu. Cieľom nového udržateľného 
hospodárstva by mala byť sociálna a environmentálna udržateľnosť a základným prvkom 
takejto stratégie je sociálne spravodlivé riadenie tohto prechodu.

Dobré pracovné podmienky

V tejto súvislosti sa naskytuje otázka kvality pracovných miest. Práve v nízko 
kvalifikovaných zamestnaniach stúpa výskyt pochybných pracovných zmlúv. Na základe 
rozsiahlej definície Európskej rady o trvalo udržateľnom rozvoji nevidím cieľ tejto správy 
v tom, aby sa ekologický potenciál zamestnanosti zohľadňoval len z matematického hľadiska, 
ale zaoberala som sa aj otázkou, ako možno zaistiť dobré pracovné podmienky pre ekologické 
pracovné miesta a zabezpečiť, aby bol prechod na udržateľné hospodárstvo sociálne 
spravodlivý.

Už v počiatku vypracúvania tejto správy vyšlo najavo, že základným prvkom je aspekt 
pracovných podmienok v nových odvetviach. Zamestnanci v solárnom odvetví, napríklad 
vo východnom Nemecku, ako aj zástupcovia priemyslu veternej energie vidia nedostatky 
vo veľkom tlaku v oblasti výroby, ktorý spolu s medzinárodným tlakom v oblasti 
konkurencieschopnosti vedie k nízkym príjmom a zlým pracovným podmienkam. Za týchto 

                                               
1 Iniciatíva UNEP, ILO, IOE a ITUC z roku 2008 o ekologických pracovných miestach názvom Ekologické 
pracovné miesta: dôstojná práca v trvalo udržateľnom nízkouhlíkovom svete.
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podmienok je veľmi zložité presvedčiť zamestnancov, aby zmenili odvetvie, napríklad 
z hospodárstva v oblasti spracovania uhlia, ktoré vzhľadom na dlhoročnú tradíciu ponúka 
dobré pracovné podmienky a sociálne zabezpečenie. Z rozhovorov so združeniami 
zamestnávateľov a s odbormi vyplýva, že hlavným problémom v týchto nových odvetviach je 
nedostatok zastupiteľských orgánov na oboch stranách; prvé projekty sa snažia podporovať 
vybudovanie takýchto štruktúr a moja správa tieto snahy pochopiteľne podporuje. 

Požiadavky v oblasti zručností

Sociálne spravodlivý prechod znamená, že sa musíme zaoberať aj otázkou vzdelávania 
a odbornej prípravy ľudí. V prvom rade to znamená zabezpečiť využitie potenciálu 
zamestnanosti v rámci ekologického hospodárstva. Potenciál rastu v určitých odvetviach 
dosiahneme len vtedy, keď budeme mať k dispozícii dostatok vzdelaných/odborne 
vzdelaných pracovníkov. Po druhé by sa malo zabezpečiť, aby tento prechod predstavoval 
príležitosť pre všetkých: mladých aj starých, ženy, osoby s dobrým postavením na trhu práce 
i bez neho. V súčasnosti ešte nie je možné predvídať, ktoré zručnosti budú potrebné a v akej 
miere. Je však zrejmé, že by sme sa mali pripraviť zameraním ponuky vzdelávania a odbornej 
prípravy, ako aj stratégie v oblasti celoživotného vzdelávania na trvalú udržateľnosť, pričom 
bude nevyhnutné vytvoriť cielené programy s cieľom zabezpečiť, aby napríklad aj 
pracovníčka, ktorá 30 rokov pracovala v uhoľnom priemysle, dostala príležitosť na zmenu. 
Aby bolo možné úspešne vyriešiť veľkú potrebu nových kvalifikácií, rekvalifikácie a ďalšej 
odbornej prípravy, malo by sa analyzovať, ktoré skupiny zamestnancov a uchádzačov 
o zamestnanie potrebujú osobitnú podporu, a naplánovať príslušné opatrenia.

Sociálne spravodlivý prechod 

Tento prechod si vyžaduje veľkú mieru flexibility a v niektorých prípadoch dokonca mobility. 
Z často uvádzaného príkladu Dánska vyplýva, že ľudia považujú vysokú mieru flexibility 
na trhu práce ako príležitosť a nie ako hrozbu vtedy, keď štátne systémy a silné sociálne 
partnerstvá zaisťujú sociálne zabezpečenie a keď predvídateľné riadenie kvalifikácií ponúka 
istú perspektívu. Predpokladom úspešného prechodu na udržateľné hospodárstvo je sociálne 
zabezpečenie zamestnancov počas obdobia tohto prechodu.


