
AD\819241SK.doc PE440.122v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2010/2010(INI)

8.6.2010

STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k rozvoju potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve
(2010/2010(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Rovana Plumb



PE440.122v02-00 2/6 AD\819241SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\819241SK.doc 3/6 PE440.122v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že postkrízové hospodárstvo je veľkou príležitosťou pre udržateľný rast 
založený na sociálnej spravodlivosti a ekologickej účinnosti; poznamenáva, že premena 
európskych hospodárstiev znečisťujúcich životné prostredie na ekologicky účinné 
hospodárstva povedie k podstatným zmenám vo výrobe, distribúcii a spotrebe, ktoré by sa 
mali využiť ako príležitosť na posun smerom k skutočnej udržateľnosti bez ohrozenia 
prosperity alebo pracovných miest; je presvedčený, že prechod na hospodárstvo založené 
na neznečisťujúcich zdrojoch energie treba vnímať ako príležitosť na investovanie do 
trvalo udržateľného rozvoja, a nie len ako záťaž pre verejné a súkromné rozpočty;

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala štatistické nástroje na zhodnotenie čistej bilancie 
pracovných miest, ktoré vytvorilo ekologické hospodárstvo;

3. domnieva sa, že trvalo udržateľný rozvoj je založený na dlhodobej vízii, v ktorej sa 
spájajú a navzájom podporujú hospodársky rast, sociálna súdržnosť a ochrana životného 
prostredia; upriamuje pozornosť na potenciál, ktorý predstavuje vytváranie ekologických 
pracovných miest v udržateľnom hospodárstve, a podporuje definíciu Medzinárodnej 
organizácie práce vymedzujúcu „ekologické“ pracovné miesta ako všetky pracovné miesta 
napomáhajúce trvalo udržateľný rozvoj; zdôrazňuje však, že so všetkými pracovnými 
miestami v ekologických odvetviach musia byť spojené vhodné pracovné podmienky;

4. poznamenáva, že v roku 2009 sa počet „ekologických“ pracovných miest v Európe 
odhadoval na 3,4 milióna;

5. zdôrazňuje potrebu naliehavo riešiť otázku zmeny klímy s cieľom obmedziť oteplenie na 
2° C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami; domnieva sa, že v súčasnosti 
realizovaný cieľ znížiť do roku 2020 emisie o 20 % nie je v súlade s celkovým cieľom a 
očakáva návrh, ktorým sa čo najskôr posunie cieľ zníženia aspoň o 30 %; naliehavo preto 
vyzýva Komisiu, aby vyvíjala osobitné politiky s cieľom zabezpečiť prechod na 
ekologické hospodárstvo, najmä pokiaľ ide o rekvalifikáciu pracovníkov na profesie 
v oblasti ekologického hospodárstva a pomoc prechodu na ekologizáciu európskeho 
priemyslu v kontexte svetových trhov, ako aj o stimuly súkromnému sektoru investovať 
do technológií s nízkymi emisiami, ktoré priaznivo ovplyvňujú inovácie a tvorbu 
pracovných miest;

6. zdôrazňuje, že stabilný dlhodobý ambiciózny regulačný rámec je predpokladom pre 
dosiahnutie plného potenciálu ekologickej zamestnanosti; domnieva sa, že na splnenie 
cieľov zamestnanosti stanovených v stratégii EÚ 2020 s „ekologickými“ pracovnými 
miestami je nevyhnutné prijať konkrétne právne záväzné opatrenia s cieľom dosiahnuť 
absolútne zníženie využívania prírodných zdrojov a ďalšie environmentálne ciele;

7. domnieva sa, že platné a navrhované právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia 
majú značný potenciál vytvárať nové pracovné miesta v oblastiach, ako je vzduch, pôda, 
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voda, energetika, verejné služby, poľnohospodárstvo, doprava, lesné hospodárstvo 
a environmentálne riadenie; vyzýva členské štáty, aby vykonávali právne predpisy EÚ, 
ktoré by mohli viesť k novým investíciám do ekologických technológií a pracovných 
miest;

8. poukazuje na to, že vyžadovanie využívania poľnohospodárskych postupov priaznivých k 
životnému prostrediu by viedlo k výraznému zvýšeniu zamestnanosti a príjmov v odvetví 
poľnohospodárstva;

9. zdôrazňuje, že je potrebné klásť dôraz na biodiverzitu v súvislosti s vytváraním 
„ekologických“ pracovných miest po celej Európe, najmä pri realizácii sietí Natura 2000; 
poukazuje na to, že ekoturistika je vedúcim sektorom, pokiaľ ide o vytváranie 
„ekologických“ pracovných miest, ktorý preukazuje ročnú mieru rastu vo výške 20 %; 
kladie tiež dôraz na potenciál pracovných miest vyplývajúcich z aktivít voľného času 
spojených s prírodou;

10. zdôrazňuje, že dotácie na ekologizáciu sektora mestskej dopravy by mali pre 
zamestnanosť najväčší úžitok, keby sa investovali do verejnej dopravy;

11. vyzýva Komisiu, aby predložila svoje vymedzenie „ekologických“ pracovných miest; 
okrem toho nabáda Komisiu, aby uprednostňovala „ekologické“ pracovné miesta pri 
rozvíjaní politík v oblasti obnoviteľných energií, energetickej účinnosti, nakladania 
s odpadom a jeho recyklovania a renovácie budov;

12. vyzýva Komisiu, aby do roku 2011 navrhla stratégiu zahŕňajúcu legislatívne 
i nelegislatívne opatrenia na podporu „ekologických“ pracovných miest, ktoré sú zdrojom 
rastu a prosperity pre všetkých; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zahrnuli politiky, 
ktoré sú zamerané na rekvalifikáciu a preškoľovanie pracovníkov na pracovné miesta 
v oblasti ekologického hospodárstva, do všetkých ostatných politík EÚ; zdôrazňuje, že je 
potrebné začleniť túto stratégiu do všetkých druhov pracovných miest, či už ide o miesta s 
vysokou, strednou, alebo nízkou kvalifikáciou;

13. poznamenáva, že Rada v odseku 8 svojich záverov z 21. októbra 2009 vyzvala Komisiu, 
aby uskutočnila naliehavú revíziu dotácií v jednotlivých odvetviach, ktoré majú negatívny 
vplyv na životné prostredie a nie sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom; vyzýva 
Komisiu, aby okamžite konala podľa týchto záverov, pričom preskúma možnosti 
presunutia uvedených dotácií v rámci rozpočtu na podporu nových aktivít týkajúcich sa 
udržateľného hospodárstva;

14. vyzýva Komisiu, aby zahrnula do rámca pre celoživotné vzdelávanie deviatu kľúčovú 
kompetenciu týkajúcu sa životného prostredia, zmeny klímy a trvalo udržateľného rozvoja, 
ktorá je v znalostnej spoločnosti nevyhnutná;

15. vyzýva členské štáty, aby prispôsobili vzdelávacie systémy a systémy odbornej prípravy 
potrebám nového udržateľného hospodárstva;

16. domnieva sa, že pokiaľ ide o dobré životné podmienky občanov, politika v oblasti 
životného prostredia a sociálna politika musia byť zosúladené na miestnej, regionálnej, 
vnútroštátnej a európskej úrovni; zdôrazňuje, že organizácie, ktoré investujú do ekologicky 
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účinných postupov, pomôžu vytvoriť lepšie pracovné prostredie pre zamestnancov a môžu 
byť následne oveľa produktívnejšie; vyzýva členské štáty, aby podporovali európsku 
schému pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a nabádali všetky hospodárske 
odvetvia k úsiliu dosiahnuť registráciu v EMAS;

17. pripomína, že verejné obstarávanie tvorí veľký podiel trhu a mohlo by poskytnúť dôležité 
podnety na ekologizáciu hospodárstva; žiada preto, aby sa vo všetkých prípadoch 
verejného obstarávania vyžadovali vysoké environmentálne normy;

18. je presvedčený, že zavedenie ekologických technológií účinne využívajúcich zdroje nestačí 
na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja, kým sa rasty produktivity vymieňajú za rasty 
príjmov; okrem toho sa domnieva, že nasmerovanie prínosov zo zvýšenia produktivity v 
prospech predĺženia voľného času a kratších pracovných dní namiesto vyšších miezd a 
neustále rastúcej spotreby by z ekologického hľadiska dávalo zmysel;

19. naliehavo vyzýva členské štáty, aby si vymieňali skúsenosti a osvedčené postupy v oblasti 
pracovných príležitostí pri riešení problémov súvisiacich s ekonomickým, sociálnym 
a environmentálnym dosahom zmeny klímy;

20. domnieva sa, že vyhodnocovanie dosahu politík v oblasti životného prostredia a zmeny 
klímy na čistú tvorbu pracovných miest si vyžaduje oveľa viac výskumu; vyzýva Komisiu, 
aby stanovila túto oblasť ako prioritnú pre 8. rámcový program;

21. je presvedčený, že by sa malo vyvinúť viac úsilia o internalizáciu externých nákladov; 
vyzýva Komisiu, aby využívala existujúce nástroje politiky alebo v prípade potreby 
vypracovala nové nástroje s cieľom správne prisúdiť náklady a premietnuť zistenia do 
budúcich návrhov politík;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spustili informačné kampane a kampane na zvýšenie 
povedomia verejnosti zamerané na rozvoj „ekologických“ pracovných miest 
v udržateľnom hospodárstve.

23. uznáva, že mimovládne organizácie a odbory musia hrať dôležitú úlohu pri rozvoji 
potenciálu „ekologických“ pracovných miest, pokiaľ ide o prispievanie k procesu 
rozhodovania v úlohe zamestnávateľa a zvyšovanie verejného povedomia;
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