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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

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;

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;  

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;

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;

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;

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; 

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.
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8. naléhavě vyzývá členské státy, aby si vyměňovaly zkušenosti a osvědčené postupy 
v oblasti zaměstnaneckých příležitostí, při řešení problémů souvisejících s ekonomickým, 
sociálním a environmentálním dopadem změny klimatu;

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;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby zahájily informační kampaně a veřejnou osvětu 
zaměřené na rozvoj „zelených pracovních míst” v udržitelném hospodářství.


