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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da se po krizi v gospodarstvu ponuja velika možnost za trajnostno rast, ki bi 
temeljila na družbeni pravičnosti in ekološki učinkovitosti; poudarja, da bo preoblikovanje 
evropskih gospodarstev iz onesnažujočih v ekološko učinkovita temeljito spremenilo 
proizvodnjo, distribucijo in potrošnjo, kar bi bilo treba izkoristiti kot možnost za 
uresničevanje resnične trajnosti brez ogrožanja blaginje ali delovnih mest; je prepričan, da 
je treba prehod v gospodarstvo, temelječe na čistih virih energije, razumeti kot priložnost 
za vlaganja v trajnostni razvoj, ne pa samo kot breme za javne in zasebne proračune;

2. poziva Komisijo, naj razvije statistična orodja za oceno neto bilance delovnih mest, 
ustvarjenih v „zelenem“ gospodarstvu;

3. meni, da trajnostni razvoj temelji na dolgoročni viziji, pri kateri so gospodarska rast, 
socialna kohezija in varstvo okolja med seboj povezani in se medsebojno podpirajo; 
poudarja zmožnost ustvarjanja zelenih delovnih mest v trajnostnem gospodarstvu in 
sprejema opredelitev Mednarodne organizacije dela, po kateri so vsa delovna mesta, ki 
pospešujejo trajnostni razvoj, zelena; vendar poudarja, da morajo biti na vseh delovnih 
mestih v zelenih sektorjih dobre delovne razmere;

4. ugotavlja, da je bilo po ocenah leta 2009 zelenih delovnih mest 3,4 milijona;

5. poudarja, da se je treba nujno spopasti s podnebnimi spremembami, da bi jih omejili na 
2 °C v primerjavi s predindustrijskimi ravnmi; meni, da sedanje 20-odstotno ciljno 
zmanjšanje do leta 2020 ni v skladu s splošnim ciljem, tako da pričakuje predlog, da bi 
ciljno zmanjšanje čim prej pomaknili na vsaj 30 %; zato Komisijo odločno poziva k 
razvoju posebnih politik, da bi zagotovila prehod na zeleno gospodarstvo, zlasti v zvezi s 
prekvalifikacijo delavcev za zelena delovna mesta ter pomočjo za ozelenitev evropske 
industrije v sklopu svetovnih trgov, pa tudi s spodbujanjem zasebnega sektorja k vlaganju 
v nizkoemisijske tehnologije, ki bodo v korist inovacijam in ustvarjanju delovnih mest;

6. poudarja, da je stabilen, dolgoročen in ambiciozen regulativni okvir predpogoj za to, da se 
v celoti izkoristi potencial zelenega zaposlovanja; meni, da so za izpolnitev ciljev 
zaposlovanja glede zelenih delovnih mestih v strategiji EU 2020 potrebni oprijemljivi 
zakonsko obvezujoči ukrepi, s katerimi bi dosegli absolutno manjšo porabo naravnih virov 
in druge okoljske cilje; 

7. meni, da ima sedanja in novopredlagana okoljska zakonodaja EU velik potencial za 
ustvarjanje novih delovnih mest na področjih, kot so zrak, tla, voda, energija, javne 
storitve, kmetijstvo, promet, gozdarstvo in upravljanje okolja; poziva države članice k 
izvajanju zakonodaje EU, ki bi lahko vodila v nova vlaganja v okolju prijazne tehnologije 
in delovna mesta;

8. poudarja, da bi zahteva po okolju prijaznih kmetijskih praksah znatno povečala 
zaposlovanje in prihodke v kmetijskem sektorju;
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9. poudarja pomen ovrednotenja biotske raznovrstnosti pri ustvarjanju zelenih delovnih mest 
po Evropi, zlasti z vzpostavitvijo omrežij Natura 2000; poudarja, da je ekološki turizem s 
približno 20-odstotno letno rastjo eno vodilnih področij pri ustvarjanju zelenih delovnih 
mest; poudariti želi tudi potencialna delovna mesta, ki izhajajo iz prostočasnih dejavnosti, 
povezanih z naravo;

10. poudarja, da bi subvencije za ozelenitev sektorja mestnega prometa prinesle največjo 
korist zaposlovanju, če bi vlagali v javni promet;

11. poziva Komisijo, naj opredeli „zeleno delovno mesto“; spodbuja jo tudi, naj pri 
oblikovanju politik na področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, 
ravnanja z odpadki in recikliranja ter obnove stavb daje prednost zelenim delovnim 
mestom;

12. poziva Komisijo, naj do leta 2011 predloži strategijo z zakonodajnimi in nezakonodajnimi 
ukrepi za spodbujanje zelenih delovnih mest, ki bodo vir rasti in blaginje za vse; poziva 
Komisijo in države članice, naj politiko preusposabljanja in prekvalificiranja delavcev za 
zelena delovna mesta vključijo v vse druge politike EU; poudarja, da je treba v to 
strategijo vključiti vse vrste delovnih mest, tako visokokvalificirana kot srednje- ali 
nižjekvalificirana;

13. navaja, da Svet v točki 8 svojih sklepov z dne 21. oktobra 2009 poziva Komisijo, naj za 
vsak posamezen sektor nujno pregleda subvencije, ki imajo negativne posledice za okolje 
in niso v skladu s trajnostnim razvojem; poziva Komisijo, naj začne te sklepe nemudoma 
izvajati in preuči možnost proračunske prerazporeditve teh subvencij za podporo novim 
dejavnostim, povezanim s trajnostnim gospodarstvom;

14. poziva Komisijo, naj v ogrodje za vseživljenjsko učenje vključi še deveto ključno 
kompetenco na področju okolja, podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja, kar je v 
družbi znanja bistvenega pomena;

15. poziva države članice, naj sisteme izobraževanja in usposabljanja prilagodijo potrebam 
novega trajnostnega gospodarstva;

16. je prepričan, da morata biti okoljska in socialna politika zaradi blaginje evropskih 
državljanov povezani na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni; poudarja, da 
bodo organizacije, ki vlagajo v ekološko učinkovite prakse, pripomogle k vzpostavljanju 
boljšega delovnega okolja za zaposlene, s tem pa bodo lahko tudi bolj produktivne; poziva 
države članice, naj promovirajo evropski sistem za ekološko upravljanje in revizijo 
(EMAS) ter spodbujajo vse gospodarske sektorje, naj si prizadevajo za registracijo v 
njem;

17. opominja, da javna naročila zajemajo velik delež trga in bi bila lahko vir pomembnih 
spodbud za ozelenitev gospodarstva; zato poziva, naj se pri vseh javnih naročilih 
zahtevajo visoki okoljski standardi;

18. je prepričan, da uvedba zelene tehnologije, ki učinkovito porablja vire, ne bo zadostovala 
za trajnostni razvoj, vse dokler večja produktivnost pomeni večji dohodek; poleg tega 
meni, da bi bilo z okoljskega vidika smiselno preusmeriti prihodke iz produktivnosti v več 
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prostega časa in krajše delavnike, ne pa v večje plače in naraščajočo potrošnjo;

19. odločno poziva države članice, naj pri obravnavanju gospodarskega, socialnega in 
okoljskega vpliva podnebnih sprememb med seboj izmenjujejo izkušnje in zglede 
najboljše prakse na področju zaposlitvenih možnosti;

20. meni, da je potrebno veliko več raziskovanja za ugotovitev vpliva okoljske in podnebne 
politike na neto ustvarjena delovna mesta; poziva Komisijo, naj to področje opredeli kot 
prednostno nalogo osmega okvirnega programa;

21. meni, da bi bilo treba storiti več za upoštevanje zunanjih stroškov; poziva Komisijo, naj 
uporabi sedanja orodja politike – ali po potrebi razvije nova –, da bi v prihodnjih 
predlogih politike upoštevala ugotovitve in ustrezno opredelila stroške;

22. poziva Komisijo in države članice, naj organizirajo kampanje obveščanja in ozaveščanja 
javnosti o razvoju zelenih delovnih mest in trajnostnega gospodarstva;

23. priznava, da imajo nevladne organizacije in sindikati pomembno vlogo pri razvoju 
potenciala za zelena delovna mesta, saj prispevajo k procesu odločanja, zaposlujejo in 
ozaveščajo javnost.
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