
PA\811330SK.doc PE440.122v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2010/2010(INI)

31.3.2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k rozvoju potenciálu zamestnanosti nového udržateľného hospodárstva
(2010/2010(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Rovana Plumb



PE440.122v01-00 2/4 PA\811330SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\811330SK.doc 3/4 PE440.122v01-00

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;

2. zdôrazňuje potrebu naliehavo riešiť otázku zmeny klímy; víta cieľ EÚ znížiť do roku 2020 
emisie CO2 o 20 %; očakáva odporúčania v súvislosti s otázkou, ako by sa EÚ mohla 
priblížiť cieľu znížiť emisie o 30 %, a preto naliehavo 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 dočasnú kompenzáciu ekologizácie európskeho priemyslu v kontexte svetových trhov; 

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

4. vyzýva Komisiu, aby uprednostňovala „ekologické“ pracovné miesta pri rozvíjaní politík 
v oblasti obnoviteľných energií, energetickej účinnosti, nakladania s odpadom a jeho 
recyklovania a renovácie budov;

5. 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;

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

7. 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 účinných postupov, pomôžu vytvoriť lepšie pracovné prostredie pre 
zamestnancov a môžu byť následne oveľa produktívnejšie; vyzýva členské štáty, aby 
podporovali spoločnosti, MSP a organizácie verejného sektora v ich úsilí zosúladiť sa so 
systémom EMAS;
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8. 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;

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

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


