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Pozměňovací návrh 1
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že pokrizová ekonomika je 
velkou příležitostí pro udržitelný růst 
založený na sociální spravedlnosti 
a ekologické účinnosti; poznamenává, 
že transformace evropských hospodářství 
znečišťujících životní prostředí 
na hospodářství ekologicky účinná povede 
k významným změnám ve výrobě, 
distribuci a spotřebě, které by měly být 
využity jako příležitost nastoupit cestu 
ke skutečné udržitelnosti bez ohrožení 
prosperity nebo pracovních míst;

1. domnívá se, že pokrizová ekonomika je 
velkou příležitostí pro udržitelný růst 
založený na sociální spravedlnosti 
a ekologické účinnosti; poznamenává, 
že transformace evropských hospodářství 
znečišťujících životní prostředí 
na hospodářství ekologicky účinná povede 
k významným změnám ve výrobě, 
distribuci a spotřebě, které by měly být 
využity jako příležitost nastoupit cestu 
ke skutečné udržitelnosti bez ohrožení 
prosperity nebo pracovních míst; domnívá 
se, že přechod na hospodářství založené 
na čistých zdrojích energie je třeba 
považovat za příležitost k investování 
do udržitelného rozvoje, nikoli pouze 
za náklady veřejných či soukromých 
rozpočtů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby vytvořila statistické 
nástroje, které by umožnily vyhodnotit 
čistý počet pracovních míst vytvořených 
v rámci ekologického hospodářství, 
aby bylo možné odlišit nově vytvořená 
pracovní místa od míst, která vznikají 
na základě transformace stávajících míst.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že se udržitelný rozvoj 
opírá o dlouhodobou vizi, kdy jdou 
hospodářský rozvoj, sociální soudržnost 
a ochrana životního prostředí ruku v ruce 
a vzájemně se podporují; upozorňuje 
na potenciál vytváření „zelených 
pracovních míst“ v rámci udržitelného 
hospodářství a podporuje definici 
Mezinárodní organizace práce, podle níž 
se za „zelená pracovní místa“ považují 
všechna místa, která přispívají 
k udržitelnému rozvoji; poukazuje 
nicméně na to, že všechna pracovní místa 
v „zelených“ odvětvích se musejí 
vyznačovat dobrými pracovními 
podmínkami.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. konstatuje, že v roce 2009 činil počet 
stávajících „zelených pracovních míst“ 
v Evropě podle odhadů 3,4 miliony;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 5
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje potřebu naléhavě řešit změny 
klimatu; vítá cíl Evropské Unie snížit 
emise CO2 do roku 2020 o 20 %; očekává 
doporučení k tomu, jak by se EU mohla 
přiblížit cíli spočívajícím ve snížení emisí 
o 30 %, a naléhat na Komisi, aby rozvíjela 
konkrétní politiky k zajištění přechodu 
na ekologické hospodářství, především 
pokud jde o rekvalifikace pracovníků 
na profese v ekologickém sektoru 
a dočasnou kompenzaci přechodu 
evropského průmyslu na ekologičtější 
způsoby výroby v kontextu světových trhů;

2. zdůrazňuje potřebu naléhavě řešit změny 
klimatu; vítá cíl Evropské Unie snížit 
emise CO2 do roku 2020 o 20 %; očekává 
doporučení k tomu, jak by se EU mohla 
přiblížit cíli spočívajícím ve snížení emisí 
o 30 %, a naléhá na Komisi, aby rozvíjela 
konkrétní politiky k zajištění přechodu 
na ekologické hospodářství, především 
pokud jde o rekvalifikace pracovníků 
na profese v ekologickém sektoru,
dočasnou kompenzaci přechodu 
evropského průmyslu na ekologičtější 
způsoby výroby v kontextu světových trhů 
a podporu soukromého sektoru, 
aby investoval do technologií s omezenými 
emisemi uhlíku, což by vedlo ke stimulaci 
inovací a vytváření nových pracovních 
míst;

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje potřebu naléhavě řešit změny 
klimatu; vítá cíl Evropské Unie snížit 
emise CO2 do roku 2020 o 20 %; očekává 
doporučení k tomu, jak by se EU mohla 
přiblížit cíli spočívajícím ve snížení emisí 
o 30 %, a naléhat na Komisi, aby rozvíjela 
konkrétní politiky k zajištění přechodu 
na ekologické hospodářství, především 
pokud jde o rekvalifikace pracovníků 

2. zdůrazňuje potřebu naléhavě řešit změny 
klimatu s cílem omezit jeho oteplování 
ve srovnání s dobou před industrializací 
na 2°C; domnívá se, že současně 
uplatňovaný cíl 20% snížení emisí CO2
do roku 2020 není v souladu s celkovým 
cílem; očekává návrh na co nejrychlejší 
přechod minimálně na 30% cílové snížení 
emisí CO2; naléhá na Komisi, 
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na profese v ekologickém sektoru 
a dočasnou kompenzaci přechodu
evropského průmyslu na ekologičtější 
způsoby výroby v kontextu světových trhů; 

aby rozvíjela konkrétní politiky k zajištění 
přechodu na ekologické hospodářství, 
především pokud jde o rekvalifikace 
pracovníků na profese v ekologickém 
sektoru a opatření doprovázející přechod
evropského průmyslu na ekologičtější 
způsoby výroby v kontextu světových trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že stabilní, dlouhodobý 
a ambiciózní regulační rámec je 
předpokladem dosažení úplného 
potenciálu zaměstnanosti v ekologickém 
sektoru; domnívá se, že k dosažení cílové 
zaměstnanosti uvedené ve strategii EU 
2020, pokud jde o „zelená pracovní 
místa“, jsou nezbytná právně závazná 
opatření zaměřená na dosažení 
bezpodmínečného omezení využívání 
přírodních zdrojů a dalších ekologických 
cílů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3.  domnívá se, že současné právní 
předpisy EU týkající se životního prostředí 
mají značný potenciál vytvářet nová 

3.  domnívá se, že přísný a jasně daný 
rámec právních předpisů EU týkajících se 
životního prostředí by měl značný 
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pracovní místa v oblastech, jako je letectví, 
půda, energetika, veřejné služby, 
zemědělství, doprava a management 
životního prostředí; vyzývá členské státy, 
aby prováděly právní předpisy EU, které 
by mohly vést k novým investicím 
do „ekologicky přijatelných technologií” 
a pracovních míst;

potenciál vytvářet nová pracovní místa 
v oblastech, jako je ochrana ovzduší, půdní 
hospodářství, energetika, veřejné služby, 
zemědělství, doprava a management 
životního prostředí; vyzývá členské státy, 
aby plně uplatňovaly stávající právní 
předpisy týkající se životního prostředí, 
a Komisi, aby dala podnět k vypracování 
nových právních předpisů vedoucích 
k novým investicím do „ekologicky 
přijatelných technologií“ a pracovních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že současné právní předpisy 
EU týkající se životního prostředí mají 
značný potenciál vytvářet nová pracovní 
místa v oblastech, jako je letectví, půda, 
energetika, veřejné služby, zemědělství, 
doprava a management životního prostředí; 
vyzývá členské státy, aby prováděly právní 
předpisy EU, které by mohly vést k novým 
investicím do „ekologicky přijatelných 
technologií” a pracovních míst;

3. domnívá se, že současné a navrhované 
právní předpisy EU týkající se životního 
prostředí mají značný potenciál vytvářet 
nová pracovní místa v oblastech, jako je 
ochrana ovzduší, půdní hospodářství, 
vodohospodářství, energetika, veřejné 
služby, zemědělství, doprava, lesnictví
a management životního prostředí; vyzývá 
členské státy, aby prováděly právní 
předpisy EU, které by mohly vést k novým 
investicím do „ekologicky přijatelných 
technologií“ a pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že požadavek 
ekologicky přijatelné zemědělské činnosti
by vedl k podstatnému zvýšení 
zaměstnanosti a příjmů v oblasti 
zemědělství; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že je v rámci vytváření 
„zelených pracovních míst“ nutné 
podporovat biologickou rozmanitost, 
především při vytváření sítí Natura 2000;
poukazuje na to, že ekoturistika je jedním 
z čelných odvětví, která vytvářejí „zelená 
pracovní místa“, přičemž tento sektor 
roste asi o 20 % ročně; zdůrazňuje dále 
možnost vytváření pracovních míst 
v souvislosti s volnočasovými aktivitami 
spojenými s přírodou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že dotace přechodu 
na ekologičtější způsoby dopravy 
ve městech by měly největší příznivý 
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dopad na zaměstnanost, pokud by byly 
investovány do veřejné dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
„zelená pracovní místa” při rozvíjení 
politik v oblasti obnovitelných energií,
energetické účinnosti, nakládání s odpady 
a jejich recyklace a renovací budov;

4. vyzývá Komisi, aby poskytla definici 
„zelených pracovních míst“; dále vyzývá
Komisi, aby upřednostňovala „zelená 
pracovní místa“ při rozvíjení politik 
v oblasti obnovitelných energií, 
energetické účinnosti, nakládání s odpady 
a jejich recyklace a renovací budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby do roku 2011 
navrhla strategii zahrnující legislativní 
i nelegislativní opatření na podporu 
„zelených pracovních míst”, které jsou 
zdrojem růstu a prosperity pro všechny; 
vyzývá Komisi a členské státy k začlenění 
politik zaměřených na přeškolování 
a rekvalifikaci pracovníků pro „zelená 
pracovní místa” do všech ostatních politik 
EU;

5. vyzývá Komisi, aby do roku 2011 
navrhla strategii na podporu „zelených 
pracovních míst“, které jsou zdrojem růstu 
a prosperity pro všechny; vyzývá Komisi 
a členské státy k začlenění politik 
zaměřených na přeškolování a rekvalifikaci 
pracovníků pro „zelená pracovní místa“ 
do všech ostatních politik EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby do roku 2011 
navrhla strategii zahrnující legislativní 
i nelegislativní opatření na podporu 
„zelených pracovních míst”, které jsou 
zdrojem růstu a prosperity pro všechny;
vyzývá Komisi a členské státy k začlenění 
politik zaměřených na přeškolování 
a rekvalifikaci pracovníků pro „zelená 
pracovní místa” do všech ostatních politik 
EU;

5. vyzývá Komisi, aby do roku 2011 
navrhla strategii zahrnující legislativní 
i nelegislativní opatření na podporu 
„zelených pracovních míst”, které jsou 
zdrojem růstu a prosperity pro všechny;
vyzývá Komisi a členské státy k začlenění 
politik zaměřených na přeškolování 
a rekvalifikaci pracovníků pro „zelená 
pracovní místa” do všech ostatních politik 
EU; zdůrazňuje, že do této strategie je 
nutné zapojit všechny typy zaměstnání, 
tj. vysoce kvalifikovaná zaměstnání, 
ale i středně nebo nízce kvalifikovaná 
zaměstnání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Pilar Ayuso

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby do roku 2011 
navrhla strategii zahrnující legislativní 
i nelegislativní opatření na podporu 
„zelených pracovních míst”, které jsou 
zdrojem růstu a prosperity pro všechny; 
vyzývá Komisi a členské státy k začlenění 
politik zaměřených na přeškolování 
a rekvalifikaci pracovníků pro „zelená 
pracovní místa” do všech ostatních politik 
EU;

5. vyzývá Komisi, aby do roku 2011 
navrhla strategii zahrnující legislativní 
i nelegislativní opatření na podporu 
„zelených pracovních míst”, které jsou 
zdrojem růstu a prosperity pro všechny, 
pokud to nebude znamenat ztrátu 
pracovních míst v jiných odvětvích;
vyzývá Komisi a členské státy k začlenění 
politik zaměřených na přeškolování 
a rekvalifikaci pracovníků pro „zelená 
pracovní místa” do všech ostatních politik 
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EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. bod 7 závěrů Rady ze dne 21. října 
2009 obsahuje požadavek, aby Komise 
bezodkladně přistoupila k revizi dotací, 
které mají negativní vliv na životní 
prostředí a neslučují se s udržitelným 
rozvojem, rozdělené podle jednotlivých 
odvětví; žádá Komisi, aby tyto závěry 
bez prodlení uplatnila a zjistila zároveň, 
zda by bylo možné uvedené dotace 
přesunout v rámci rozpočtu tak, aby byly 
použity na podporu nových opatření 
spojených s udržitelným hospodářstvím;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby do rámce 
pro celoživotní vzdělávání začlenila 
devátou klíčovou schopnost týkající se 
životního prostředí, změny klimatu 
a udržitelného rozvoje, což je podstatou 
ve znalostní společnosti;

6. vyzývá členské státy, aby 
do uplatňování rámce pro celoživotní 
vzdělávání začlenily horizontální strategii
týkající se životního prostředí, změny 
klimatu a udržitelného rozvoje, což je 
podstatou ve znalostní společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby reagovaly 
na základní nutnost úpravy vzdělávacích 
systémů, aby bylo možné vyhovět 
požadavkům nového udržitelného 
hospodářství.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. věří, že pokud jde blahobyt občanů jdou 
životní prostředí a sociální politika ruku
v ruce, a to na místní, regionální, národní 
a evropské úrovni. poukazuje na to, 
že organizace, které investují 
do ekologicky účinných postupů, pomohou 
vytvořit lepší pracovní prostředí 
pro zaměstnance a mohou být následně 
mnohem produktivnější; vyzývá členské 
státy, aby podporovaly společnosti, malé 
a střední podniky a organizace veřejného 
sektoru v jejich úsilí dostat se do souladu 
se systémem EMAS.

7. věří, že pokud jde o blahobyt občanů,
jdou životní prostředí a sociální politika 
ruku v ruce, a to na místní, regionální, 
národní a evropské úrovni; poukazuje 
na to, že organizace, které investují 
do ekologicky účinných postupů, pomohou 
vytvořit lepší pracovní prostředí 
pro zaměstnance a mohou být následně 
mnohem produktivnější; vyzývá členské 
státy, aby podporovaly Evropský systém 
řízení podniků a auditu z hlediska 
ochrany životního prostředí (EMAS) 
a všem hospodářským odvětvím 
doporučovaly, aby se snažily získat 
registraci v rámci tohoto systému;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že zadávání zakázek 
v rámci veřejného sektoru představuje 
značnou část trhu a mohlo by být 
významným stimulačním faktorem 
k ekologizaci hospodářství; vyzývá proto 
k tomu, aby se v rámci zadávání veřejných 
zakázek požadovalo dodržování přísných 
ekologických norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. je přesvědčen, že zavedení 
ekologických technologií šetrných 
k přírodním zdrojům k dosažení 
udržitelného rozvoje nestačí pokud 
se vyšší produktivita promítá do vyšších 
příjmů; kromě toho se domnívá, 
že z ekologického hlediska je místo 
na vyplácení vyšších mezd a zvyšování 
stále rostoucího konzumu rozumnější 
věnovat zisky dosažené v důsledku vyšší 
produktivity na prodloužení volna 
a zkrácení pracovní doby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Pilar Ayuso

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že k měření dopadu politiky 
v oblasti životního prostředí a změny 
klimatu na zaměstnanost je zapotřebí 
mnohem více výzkumu; vyzývá Komisi, 
aby stanovila tuto oblast jako prioritní 
pro 8. rámcový program;

9. domnívá se, že k měření dopadu politiky 
v oblasti životního prostředí a změny 
klimatu na čistý počet nově vytvořených 
pracovních míst je zapotřebí mnohem více 
výzkumu; vyzývá Komisi, aby stanovila 
tuto oblast jako prioritní pro 8. rámcový 
program;

Or. es

Pozměňovací návrh 24
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že je potřeba se více snažit 
o internalizaci vnějších nákladů; vyzývá 
Komisi, aby ke správnému přisouzení 
nákladů a k tomu, aby se zjištěné výsledky 
mohly odrazit v budoucích politických 
návrzích, využívala stávající politické 
nástroje, příp. vypracovala nástroje nové;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. je si vědom toho, že nevládní 
organizace a odbory hrají důležitou úlohu 
při rozvoji potenciálu tvorby zelených 
pracovních míst, pokud jde o přispění 
k rozhodovacímu procesu zaměstnavatelů 
a o zvyšování informovanosti veřejnosti 
v této oblasti;

Or. en


