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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razvijanju zaposlitvenih možnosti novega trajnostnega gospodarstva
(2010/2010(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa 2020: strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Vključitev trajnostnega razvoja v 
politike EU: pregled strategije Evropske unije za trajnostni razvoj v letu 2009“ 
(KOM(2009)0400),

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 106/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
januarja 2008 o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške 
opreme (prenovitev)1,

– ob upoštevanju Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 
2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije, spremembi in 
poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES2,

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z naslovom „Prilagajanje podnebnim spremembam: 
evropskemu okviru za ukrepanje naproti“ (KOM(2009)0147) in svoje resolucije z dne 
XX aprila 20103,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Okolju prijaznejši promet“ 
(KOM(2008)0433),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Strategija za izvajanje interiorizacije 
zunanjih stroškov“ (KOM(2008)0435),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Energetska politika za Evropo“ 
(KOM(2007)0001),

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dni 10. in 11. decembra 2009, zlasti točk 21–
24,

– ob upoštevanju poročila predsedstva Sveta o pregledu strategije trajnostnega razvoja EU 
za leto 20094,

– ob upoštevanju Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC) ter kjotskega protokola h konvenciji,

– ob upoštevanju dokumenta medvladnega foruma o podnebnih spremembah iz leta 2007 z 

                                               
1 UL L 39, 13. 2. 2008, str. 1.
2 UL L 140, 5.6.2009, str. 16.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 1.12.2009.
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naslovom „Podnebne spremembe 2007: zbirno poročilo, prispevek delovnih skupin I, II 
in III k četrtemu ocenjevalnemu poročilu medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah“,

– ob upoštevanju Sternovega poročila o pregledu iz leta 2006 o ekonomiki podnebnih 
sprememb,

– ob upoštevanju pobude okoljskega programa Združenih narodov, Mednarodne 
organizacije dela, Mednarodne organizacije delodajalcev in Mednarodne konfederacije 
sindikatov za zelena delovna mesta z naslovom „Zelena delovna mesta: na poti k 
dostojnemu delu v trajnostnem svetu z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida“.

– ob upoštevanju obrazložitve Mednarodne organizacije dela z naslovom „Globalni izzivi 
za trajnostni razvoj: strategije za zelena delovna mesta“, ki jih je posredovala konferenca 
ministrov za delo in zaposlovanje držav G8 v Niigati na Japonskem med 11. in 13. majem 
2008,

– ob upoštevanju deklaracije Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o 
zeleni rasti, sprejete na zasedanju sveta na ministrski ravni dne 25. junija 2009, in njene 
trenutne strategije za zeleno rast,

– ob upoštevanju poročila organizacije Greenpeace in Evropskega sveta za obnovljive vire 
energije iz leta 2009 z naslovom „Delo za podnebje: obnovljivi viri energije in revolucija 
zelenih delovnih mest“,

– ob upoštevanju poročila Evropske konfederacije sindikatov in Agencije za socialni razvoj 
z naslovom „Podnebne spremembe in zaposlovanje: vpliv ukrepov za zmanjšanje 
podnebnih sprememb in izpustov CO2 do leta 2030 na zaposlovanje v državah EU-25“,

– ob upoštevanju poročila Komisije z naslovom „Zaposlovanje v Evropi 2009“ z dne 6. 
novembra 2006, zlasti poglavja 3: „Podnebne spremembe in rezultati trgov dela“,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „¸Evropski načrt za oživitev 
gospodarstva“ (KOM(2008)0800) in svoje resolucije z dne 11. marca 20091,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Spodbujanje okrevanja evropskega 
gospodarstva“ (KOM(2009)0114),

– ob upoštevanju skupne analize evropskih socialnih partnerjev z naslovom „Ključni izzivi 
za evropski trg dela“ z dne 18. oktobra 2007,

– ob upoštevanju „Okvira ukrepov za vseživljenjski razvoj sposobnosti in kvalifikacij“ 
evropskih socialnih partnerjev iz leta 2002,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Nova znanja in spretnosti za nova 
delovna mesta – napovedovanje in usklajevanje potreb trga dela ter znanja in spretnosti“ 
(KOM(2008)0868),

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0123.
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– ob upoštevanju študije Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja iz leta 2009 
z naslovom „Prihodnja znanja in spretnosti, potrebna za zeleno gospodarstvo“,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za regionalni razvoj ter Odbora za 
pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2010),

A. ker je Evropski svet 2009 potrdil trajnostni razvoj kot glavni cilj Lizbonske pogodbe; ker 
med vodilna načela strategije EU za trajnostni razvoj sodijo celostna obravnava 
gospodarskih, socialnih in ekoloških interesov, povečanje intenzivnosti socialnega 
dialoga, krepitev socialne odgovornosti podjetij ter previdnostno načelo in načelo 
„onesnaževalec plača“,

B. ker je poudarek strategije Evropa 2020 na spodbujanju odgovorne rabe virov ter okolju 
prijaznega in konkurenčnega gospodarstva,

C. ker morajo industrijske države do leta 2050 izpust CO2 v primerjavi z letom 1990 
zmanjšati za 80–90 %,

D. ker ima prehod v bolj trajnostno gospodarstvo v različnih sektorjih različne učinke; ker se 
delovna mesta na novo odpirajo, obnavljajo ali deloma ukinjajo; ker je vsa delovna mesta 
treba prilagoditi trajnostni proizvodnji in delu ob varčevanju z viri, torej se največja 
potreba po prilagoditvi pojavlja v obstoječih delovnih razmerjih,

E. ker ta prehod vodi v stabilizacijo zaposlovanja in v nekaterih sektorjih v veliko povečanje 
števila delovnih mest s pomembnimi učinki drugje; ker je tam, kjer je bilo ustvarjeno 
zanesljivo okolje, mogoče zaznati stalno povečevanje zaposlenosti, ki se stabilizira z 
rastjo izvoza,

F. ker novi sektorji pogosto niso vključeni v strukture socialnega dialoga; ker ne obstajajo 
niti kolektivne pogodbe niti panožni kodeksi; ker so novi sektorji izpostavljeni velikim 
proizvodnim in konkurenčnim pritiskom; ker je v regijah z visoko ravnjo brezposelnosti 
pritisk, da se sprejmejo slabi delovni pogoji, velik,

G. ker je enakopravnost spolov cilj Lizbonske pogodbe; ker so ženske na primer v 
gradbeništvu in raziskavah premalo zastopane in tako nimajo enakih koristi ob 
povečevanju zaposlenosti zaradi zelenega gospodarstva,

Zaposlitvena strategija za novo trajnostno gospodarstvo

1. ugotavlja, da vlaganja v ekološki prehod pomenijo velike možnosti za rast delovnega trga 
in nove možnosti prihodkov; da se za pozitivno bilanco v nekaterih sektorjih skrivajo
izgube, ki pa jih rast na drugih področjih več kot izravna;

2. podpira vodilno pobudo Komisije v strategiji Evropa 2020 za prehod v trajnostno 
gospodarstvo, ločitev gospodarske rasti od porabe virov in energije, zmanjšanje podnebju 
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škodljivih izpustov ter posledično preprečevanje segrevanja ozračja; pozdravlja namero, 
da se temu cilju prilagodijo zakonsko okolje, spodbude za tržno gospodarstvo, subvencije 
in javna naročila; obžaluje, da se Komisija v strategiji ne ukvarja z možnostmi delovnega 
trga in izzivi prehoda;

3. ugotavlja, da je večina novih zelenih delovnih mest zbrana v nekaterih sektorjih, kot je 
gradbeništvo, obnovljive energije, okoljska tehnologija, trajnostna mobilnost (kolesarski 
promet, železniški tovorni in potniški promet), recikliranje, trajnostno kmetijstvo in 
gozdarstvo, ribištvo ter okoljske storitve; da se tudi v storitvenem sektorju skrivajo velike 
zelene zaposlitvene možnosti;

4. zahteva, da se sprejme opredelitev Mednarodne organizacije dela1, po kateri so vsa 
delovna mesta, ki pospešujejo trajnostni razvoj, zelena delovna mesta; pojasnjuje, da 
opredelitev po eni strani obsega delovna mesta, ki neposredno zmanjšujejo porabo 
energije in surovin, varujejo ekosisteme in biotsko raznovrstnost ter zmanjšujejo 
nastajanje odpadkov in onesnaženost zraka, po drugi strani pa delovna mesta, ki 
zmanjšujejo ekološko sled; priznava, da zaradi relativnih vidikov opredelitve 
zaposlitvenih možnosti ni mogoče dokončno določiti;

5. poudarja, da so vsa delovna mesta zavezana cilju spodbujanja trajnostnega razvoja ter da 
je treba proizvodnjo in delo organizirati kar najbolj učinkovito, tako glede virov kot tudi 
glede energije; da mora ta pristop veljati za celotno dobavno verigo;

Optimiziranje zaposlitvenih možnosti

6. poziva k razvoju evropske zaposlitvene strategije za trajnostno gospodarstvo s ciljem 
optimizacije zaposlitvenih možnosti, medtem ko je posebna pozornost namenjena 
dostojnemu delu, potrebnemu znanju in spretnostim ter socialno pravičnemu prehodu; 
poudarja, da trajnostno gospodarstvo medsebojno povezuje socialne in ekološke cilje;

7. poziva Komisijo, države članice in socialne partnerje, naj zagotovijo, da bodo vsi v EU 
deležni koristi, ki jih prinaša strategija za trajnostna delovna mesta; poziva, naj se 
pozornost usmeri v ljudi, ki so najbolj oddaljeni od trga dela, v najranljivejše in nizko
kvalificirane delavce;

8. poziva Komisijo in države članice, naj določijo okoljske standarde in finančne spodbude, 
ki bodo za najmanj 10 let ustvarile zanesljivo okolje ter posledično pravno varnost in 
varnost pri načrtovanju; zahteva uporabo obstoječih finančnih instrumentov in vključitev 
trajnostnega gospodarstva kot cilja spodbud v finančno predvidevanje in strukturni sklad;

9. poziva EU in države članice, naj predvidijo spremembe, torej naj odpravijo 
pomanjkljivosti in negotovosti na področju obveščanja ter spodbujajo osveščenost, 
postopke socialnega učenja in spremembe vzorcev porabe; ugotavlja, da podjetja v čiste 
tehnologije vlagajo le, če obstaja določena gotovost o prihodnjih koristih, in da so delavci 
pripravljeni sprejeti spremembo, če obstajata verjetnost prihodnje zaposlitve in varovalna 
mreža;
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10. poziva EU, države članice in socialne partnerje k boju proti diskriminaciji in spodbujanju 
enakopravnosti spolov v trajnostnem gospodarstvu, ustvarjanju delovnih okolij, ki 
privlačijo in ohranjajo ženske v teh sektorjih, zmanjševanju segmentacije delovnih mest 
in razlik v plačah na podlagi spola ter vzpostavljanju 40-odstotnih kvot za ženske v 
upravnih odborih podjetij.

Dostojno delo

11. ugotavlja, da Komisija precenjuje zaposlitvene možnosti za visokokvalificirano delovno 
silo v trajnostnem gospodarstvu in tako pozablja na številna delovna mesta za srednje- in 
nizko kvalificirano delovno silo; države članice poziva, naj povečajo vrednost delovnih 
mest za srednje- in nizko kvalificirano delovno silo in na teh mestih zagotovijo dobre 
delovne pogoje;

12. ugotavlja, da zaradi nizke stopnje organiziranosti tako na strani zaposlenih kot na strani 
delodajalcev v novih sektorjih obstaja veliko tveganje nestalnih zaposlitev in slabih 
delovnih pogojev; poziva EU in države članice, naj ustvarijo okolje za vzpostavitev 
predstavniških struktur v novih sektorjih; poziva Komisijo, naj spodbuja izmenjavo 
primerov najboljših praks na ravni EU;

13. poziva socialne partnerje, naj se odprejo za nove sektorje ter razvijejo strategije za 
vključevanje sektorskih združenj v socialno partnerstvo in za spodbujanje vključenosti 
žensk v predstavniške strukture, v katerih prevladujejo moški;

14. poziva EU in države članice, naj v prihodnje državne spodbude za nova področja 
proizvodnje vežejo na minimalne socialne standarde in vzpostavitev predstavniških 
struktur, kot so sveti delavcev in medsektorska združenja;

15. poziva EU, naj razvije okvir za predvidevanje sprememb in prestrukturiranje ter tako 
zagotovi zajamčeno pravico vseh prizadetih delavcev do sodelovanja v sistemih 
usposabljanja in vseživljenjskega učenja; poziva države članice, delodajalce in zaposlene, 
naj upravljanje znanja in spretnosti, ter usposabljanje in vseživljenjsko učenje priznajo 
kot skupno odgovornost, ki je priznana v okvirnem sporazumu med socialnimi partnerji 
iz leta 2002 o vseživljenjskem učenju;

Soočanje s potrebami po znanju in spretnostih

16. poudarja, da morajo države članice prilagoditi svoje sisteme usposabljanja in 
izobraževanja, če želijo zagotoviti, da bo delovna sila svoje znanje in spretnosti lahko 
prilagajala potrebam trga dela v trajnostnem gospodarstvu, ki temelji na konceptih 
usposabljanja glede na znanje;

17. poziva države članice, naj ponudbo usposabljanj in strategije vseživljenjskega učenja 
prilagodijo potrebam starejših zaposlenih ter tako zagotovijo visoko stopnjo udeležbe tudi 
med delavci v starostni skupini nad 55 let;

18. poziva države članice in socialne partnerje, naj vzpostavijo kvote, ciljno usmerjene 
sisteme zaposlovanja, specializirana pripravništva in pobude za usposabljanje žensk;
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19. priporoča, naj se cilj sklada za prilagajanje globalizaciji preusmeri v spodbujanje 
trajnostnega gospodarstva;

20. poziva države članice, naj vzpostavijo prehodne sklade za upravljanje potreb po znanju in 
spretnostih, ki bi jih bilo mogoče financirati s Tobinovim davkom na transakcije na 
finančnem trgu, davkom na ogljik in zelenim davkom, prihodki od trgovanja s pravicami 
do izpustov ter neuporabljenimi pravicami do izpustov za obdobje 2008–2013;

21. poziva EU in države članice, naj spodbujanje prilagodljivosti trajnostnemu gospodarstvu 
vključijo v cilje Evropskega socialnega sklada;

22. ponovno opozarja, da trajnostne razsežnosti ne bi smeli omejevati na usposabljanje za z 
okoljem povezana delovna mesta, ampak jo je treba vključiti v vse programe usposabljanj 
ter določiti kot predpogoj za financiranje;

Socialno pravičen prehod

23. poziva EU in države članice, naj ustvarijo okolje za socialno pravičen prehod, ki bo za 
vse delavce kar najbolj zmanjšal tveganja ob prehodu in optimiziral njegove koristi;

24. poudarja, da bi bili stroški pomanjkljivega upravljanja prehoda nekajkrat višji od 
pričakovanega vložka; poziva Komisijo, države članice in socialne partnerje, naj skupaj 
sprejmejo odgovornost za preventivno upravljanje prehoda;

25. ponovno opozarja, da je spodbujanje kolektivnih pogodb za predvidevanje sprememb ter 
preprečevanje odpuščanj in presežne delovne sile skupaj s krepitvijo socialne varnosti, 
sistemov za dohodkovno podporo ter proaktivne pobude za sektorsko usposabljanje, 
ključni preventivni ukrep;

26. poudarja, da morajo za socialno pravičen prehod delavci v postopku imeti dejavno 
partnersko vlogo; poziva k vključitvi „zelenih predstavnikov“ sindikatov v podjetjih, ki 
bodo aktivno sodelovali pri ustvarjanju bolj zelenih delovnih mest, podjetij in industrij;

27. poziva države članice in socialne partnerje, naj pri upravljanju prehoda strukturirano 
sodelujejo z zainteresiranimi stranmi na področju okolja, vključno z nevladnimi 
organizacijami;

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Zavezanost EU trajnostnemu razvoju

Evropski svet je decembra 2009 v svojem sklepu glede obnovitve strategije Evropske unije za 
trajnostni razvoj1 opredelil, da je razvoj trajnosten, če potrebe današnje generacije upošteva 
tako, da ne ogroža možnosti prihodnjih generacij, da bodo lahko zadovoljile svoje potrebe. 
Sklep določa sedem osrednjih izzivov: podnebne spremembe in okolju prijazni viri energije, 
trajnostni promet, trajnostna poraba in proizvodnja, varčno gospodarjenje z naravnimi viri, 
javno zdravje, socialna vključenost, demografska gibanja ter migracije in revščina v svetu. 
Vodilna načela strategije so celostna obravnava gospodarskih, socialnih in ekoloških 
interesov, povečanje socialnega dialoga, krepitev socialne odgovornosti podjetij ter 
previdnostno načelo in načelo „onesnaževalec plača“. Poleg tega sklep Sveta predvideva 
vlaganja v človeški, socialni in okoljski kapital ter tehnološke inovacije in nove ekološke 
storitve z dolgoročnim ciljem, da se ustvarijo pogoji za konkurenčnost, blaginjo, socialno 
kohezijo, visokokakovostna delovna mesta in boljšo okoljsko zaščito. 

Svet je leta 2009 tudi potrdil zavezo EU, da prevzame vodilno vlogo v mednarodnem boju 
proti globalnemu segrevanju. V svojih sklepih se je EU zavezala, da bo do leta 2020 svoje 
izpuste toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990 zmanjšala vsaj za 20 % ter da bo do 
leta 2020 20 % svojih energijskih potreb pokrivala z obnovljivimi viri energije. V skladu z 
raziskavo medvladnega foruma o podnebnih spremembah je globalno segrevanje mogoče 
omejiti na 2° C samo, če industrijske države svoje izpuste toplogrednih plinov do leta 2050 
zmanjšajo za 80–90 % v primerjavi z letom 19902. To za Evropsko unijo pomeni, da mora 
prizadevanja na področju obnovljivih virov energije in energijske učinkovitosti občutno 
pospešiti.

Kaj so zelena delovna mesta? 

Že opredelitev trajnostnega razvoja, ki jo je podal Svet, kaže, da so vključeni skoraj vsi 
ustrezni industrijski in storitveni sektorji. Zato to poročilo sledi izčrpni opredelitvi zelenih 
delovnih mest, ki jo je podala Mednarodna organizacija dela3. „Zelenih delovnih mest“ ni 
mogoče omejiti samo na tista področja zaposlovanja, ki so neposredno povezana z varstvom 
okolja. Nasprotno, delovno mesto je zeleno, če prispeva k prehodu v trajnostno gospodarstvo 
ali k varčevanju z energijo, če uporablja obnovljive vire energije, če varčuje z naravnimi viri 
ter če ohranja in obnavlja ekosistem in biotsko raznovrstnost, pa tudi če preprečuje 
onesnaževanje z odpadki in onesnaževanje zraka. 

                                               
1 Sklepi Evropskega sveta z dni 10. in 11. decembra 2009.

2 Medvladni forum o podnebnih spremembah: Podnebne spremembe 2007: zbirno poročilo. Prispevek delovnih 
skupin I, II in III k četrtemu ocenjevalnemu poročilu medvladnega foruma o podnebnih spremembah, osrednja 
skupina za pisanje, Pachauri, R.K. in Reisinger, A. (ur.), Medvladni forum o podnebnih spremembah, Ženeva, 
Švica.

3 Obrazložitev Mednarodne organizacije dela z naslovom „Globalni izzivi za trajnostni razvoj: strategije za 
zelena delovna mesta“, konferenca ministrov za delo in zaposlovanje držav G8, Niigata, Japonska, 11.–13. maj 
2008.
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Na podlagi te opredelitve se ne strinjam z mnenjem Komisije, da se zelena delovna mesta 
pojavljajo predvsem v visoki tehnologiji, temveč sledim sklepom Mednarodne organizacije 
dela, da prehod v večjo trajnost pomembno vpliva na vsa področja kvalificiranosti, kar vodi 
do drugačne analize potreb po izobraževanju in nadaljnjem izobraževanju in do potrebe po 
splošnem ekološkem izobraževanju. 

Optimiziranje zaposlitvenih možnosti

Pozitivni stranski učinek izgradnje in spodbujanja področja obnovljivih virov energije in 
energijske učinkovitosti je ogromen. Tako študija organizacije Greenpeace1 ocenjuje število 
potencialnih delovnih mest na področju obnovljivih virov energije in energijske učinkovitosti 
po celem svetu na več kot 8 milijonov. 

Izkušnje v Nemčiji te napovedi potrjujejo in jasno kažejo, da ima močan razvoj sektorja 
obnovljivih virov energije neposredne učinke na delovna mesta. V Nemčiji je na podlagi 
zakona o obnovljivih virih energije nastalo 250.000 novih delovnih mest; Nemčija tako 
prevzema vodilno vlogo v mednarodnem merilu. Če upoštevamo tudi posredne učinke na 
zaposlovanje, zakon vse od uveljavitve leta 2000 skrbi za stalno povečevanje zaposlenosti. 
Napovedi ocenjujejo, da se bo število zaposlenih do leta 2020 povečalo za 400.000. V 
modelih za neto izračune Evropske komisije v njeni študiji2 stanja zaposlenosti v Evropi v 
letu 2009 ni bilo upoštevano dejstvo, da se povečevanje zaposlenosti v novih trajnostnih 
sektorjih, kot je v Nemčiji sektor obnovljivih virov energije, dodatno stabilizira z rastjo 
izvoza. Komisija ugotavlja le neto vrednosti rasti na notranjem evropskem trgu in pozablja na 
možnosti, ki jih EU ponuja vodilna globalna vloga pri prehodu v trajnostno gospodarstvo.

Za uspeh nemškega primera je seveda odločilnega pomena to, da zakon o obnovljivih virih 
energije, zakon o energetski izkaznici in kreditni programi, ki se financirajo iz javnih 
sredstev, vlagateljem nudijo dolgoročno in zanesljivo okolje. Brez teh jasnih političnih in 
finančnih usmeritev ni mogoče ustvariti možnosti na trgu dela. 

Druge države članice EU medtem že sledijo nemškemu zgledu. Evropska unija mora zato 
sprejeti obveznosti za zagotovitev zanesljivega okolja v strategiji Evropa 2020 in čim prej 
sprejeti zakonodajne pobude. Države članice ji morajo v okviru svojega področja pristojnosti 
hitro slediti. To pomeni tudi, da mora biti prehod v trajnostno gospodarstvo osrednji cilj vseh 
postopkov financiranja, zlasti strukturnih skladov. V naslednjih desetih letih moramo 
sistematično zagnati potrebne investicije.

Dejanske zaposlitvene možnosti novega trajnostnega razvoja so težko izmerljive, v preambuli 
navedene študije k temu poročilu pa so glede konkretnih številk temu primerno nedoločne in 
si deloma nasprotujejo. Preveč se razlikujejo preračuni glede na spremljajoče pogoje. To se 
kaže tudi na primeru prometnega sektorja. 

                                               
1 Poročilo organizacije Greenpeace in Evropskega sveta za obnovljive vire energije iz leta 2009 z naslovom 
„Delo za podnebje: obnovljivi viri energije in revolucija zelenih delovnih mest“
2 Evropska komisija: „Zaposlovanje v Evropi 2009“.



PR\812974SL.doc 11/12 PE439.396v03-00

SL

Študija okoljskega programa Združenih narodov1 preučuje prehod mestne mobilnosti od 
motoriziranega zasebnega prometa na učinkovite sisteme mestnega prometa in določa faktor 
zaposlitvene možnosti 2,5 do 4,1. S scenariji za spodbude, ki jih je do sedaj vodila Komisija, 
se je sektor javnega mestnega prometa znašel pod velikim pritiskom. Medtem ko so za razvoj 
električnega avtomobila na voljo ogromna sredstva za raziskave in industrijo, so sektor 
javnega prometa in ustrezna prevozna sredstva iz programa spodbud izvzeti. V mestnem 
okolju si ti dve obliki mobilnosti neposredno nasprotujeta. Zaposlitvene možnosti na podlagi 
trajnostne mobilnosti bi se zares odprle šele, če bi se v politično okolje in finančne usmeritve 
vključile tudi te možnosti. Podobno kot v javnem prometu obstajajo možnosti tudi na 
področju prodaje in servisnih storitev v kolesarskem prometu. V ekološki oceni sta obe obliki 
mobilnosti pred električnim avtomobilom. 

Novo trajnostno gospodarstvo za socialno in vključujočo Evropo

Prehod v trajnostno gospodarstvo ni le ekološko nujen, temveč mora biti tudi del naše 
strategije za socialno Evropo. Za uspešen prehod je odločilnega pomena sprejemanje med 
ljudmi v Evropi, takšno sprejemanje pa je mogoče zagotoviti le, če lahko pokažemo, da so 
naše strategije za prehod v trajnostno gospodarstvo oblikovane socialno pravično in 
dolgoročno vodijo v višje stopnje zaposlenosti, boljše delovne pogoje ter okrepljeno socialno 
varnost. Cilj novega trajnostnega gospodarstva mora biti socialna in ekološka trajnost, 
socialno pravično upravljanje prehoda pa je temeljni kamen take strategije.

Dobro delo

Pri tem se zlasti zastavlja vprašanje kakovosti delovnega mesta. Prav na delovnih mestih za 
nizko kvalificirano delovno silo se povečuje pogostost neugodnih pogodb o zaposlitvi. Na 
podlagi obsežne definicije trajnostnega razvoja, ki jo je podal Evropski svet, cilja poročila ne 
vidim v tem, da bi zelene zaposlitvene možnosti obravnavali samo s številkami, ampak sem 
raziskala tudi vprašanje, kako bi bilo mogoče zagotoviti dobre delovne pogoje za zelena 
delovna mesta in kako bi bilo mogoče oblikovati socialno pravičen prehod v trajnostno 
gospodarstvo.

V raziskavi v okviru tega poročila je hitro postalo jasno, da je vidik delovnih pogojev v novih 
sektorjih osrednji element. Tako zaposleni v sektorju sončne energije na primer v vzhodni 
Nemčiji, kot tudi predstavniki industrije vetrne energije se pritožujejo zaradi velikih pritiskov 
na produktivnost, ki v kombinaciji z mednarodno konkurenco vodijo k nizkim plačam in 
slabim delovnim pogojem. V takih pogojih je delojemalce, na primer iz premogovnega 
gospodarstva, ki si je z dolgo tradicijo zagotovilo dobre delovne pogoje in socialno varnost, 
zelo težko prepričati v menjavo sektorja. V pogovorih z združenji delodajalcev in sindikati je 
jasno, da največjo težavo v teh novih sektorjih predstavlja pomanjkanje predstavniških 
struktur na obeh straneh; prvi projekti poskušajo spodbujati vzpostavitev takih struktur in 
moje poročilo ta prizadevanja jasno podpira. 

                                               
1 Pobuda Okoljskega programa Združenih narodov, Mednarodne organizacije dela, Mednarodne organizacije 
delodajalcev in Mednarodne konfederacije sindikatov iz leta 2008 za zelena delovna mesta z naslovom „Zelena 
delovna mesta: na poti k dostojnemu delu v trajnostnem svetu z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida“.
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Zahtevane kvalifikacije

Socialno pravičen prehod pomeni tudi ukvarjanje z izobraževanjem in usposabljanjem ljudi. 
Po eni strani gre pri tem za zagotavljanje možnosti za izkoriščanje zaposlitvenih možnosti v 
zelenem gospodarstvu. Samo, če so na razpolago ustrezno usposobljeni zaposleni, je mogoče 
izkoristiti možnosti za rast v določenih sektorjih. Po drugi strani je treba zagotoviti, da je 
prehod priložnost za vse: mlade in starejše, ženske, tiste, ki so že na trgu dela, ter tiste, ki 
niso. Danes še ni mogoče zagotovo napovedati, katere kvalifikacije bodo potrebne in v 
kakšnem obsegu. Jasno pa je, da moramo na podlagi predvidevanj ponudbo izobraževanj in 
usposabljanj ter strategije vseživljenjskega učenja usmeriti v trajnost. Programi po meri so 
nujni, če želimo zagotoviti, da bo na primer tudi delavka, ki je 30 let delala v premogovnem 
gospodarstvu, imela možnost prehoda. Za uspešno upravljanje velike potrebe po novih 
kvalifikacijah ter prekvalifikaciji in nadaljnjem izobraževanju je treba analizirati, katere 
skupine zaposlenih in iskalcev zaposlitve potrebujejo posebno zaščito, in načrtovati ustrezne 
ukrepe.

Socialno pravičen prehod 

Prehod zahteva veliko mero prilagodljivosti, v nekaterih primerih pa celo mobilnosti. Pogosto 
omenjen primer Danske kaže, da ljudje veliko mero prilagodljivosti na trgu dela razumejo kot 
priložnost in ne kot nevarnost, če je z državnimi sistemi in trdnimi socialnimi partnerstvi 
zagotovljena socialna varnost in če upravljanje kvalifikacij na podlagi predvidevanj nudi 
določeno perspektivo. Pogoj za uspešen prehod na trajnostno gospodarstvo je, da so zaposleni 
v potrebnih fazah prehoda socialno zavarovani.


