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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. decembra 2007 o predkomercialnih naročilih 
(KOM(2007)799),

– ob upoštevanju Direktive 2010/31/EU1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 
2010 o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z 22. in 23. novembra 2007 o znanstvenih informacijah v 
digitalni dobi: dostop, razširjanje in arhiviranje,

A. ker je gospodarska in finančna kriza hudo prizadela nacionalne javne proračune,

B. ker se bo po podatkih iz zelene knjige o demografskih spremembah (KOM(2005)94) 
delovno sposobno prebivalstvo med letoma 2005 in 2030 zmanjšalo za 20,8 milijona 
(6,8 %), število oseb nad 60 let starosti pa se sedaj v primerjavi z obdobjem pred letom 
2007 povečuje z dvakratno hitrostjo – za približno dva milijona vsako leto v primerjavi z 
enim milijonom prej,

1. meni, da mora novo trajnostno gospodarstvo EU zagotoviti uravnotežen gospodarski in 
družbeni razvoj; poziva k ambiciozni trajnostni industrijski politiki s poudarkom na 
učinkovitosti virov; poudarja, da mora zeleno gospodarstvo omogočati dostojna, dobro 
plačana delovna mesta s poudarkom na varstvu okolja;

2. meni, da je bistveno izvajati verodostojne, predvidljive in stabilne politike z visoko 
zastavljenimi cilji, zlasti na področju energetike in podnebja; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj sredstva usmerijo v dvojni cilj spoprijemanja s podnebnimi 
spremembami ter ustvarjanja delovnih mest in trajnostne rasti ob upoštevanju načel 
dobrega upravljanja proračuna; poudarja, da mora postati evropski cilj zmanjšanja porabe 
energije za 20 % do leta 2020 zavezujoč, in ponovno izraža podporo zavezi Sveta za 80 do 
95-odstotno zmanjšanje evropskih emisij toplogrednih plinov do leta 2050;

3. vendar meni, da je bilo spregledano, da se države članice EU soočajo s številnimi 
skupnimi izzivi, kjer so skupne evropske pobude edina smiselna rešitev;

4. poudarja, da mora biti razvijanje možnosti za kakovostna delovna mesta, ki jih omogoča 
novo trajnostno gospodarstvo, usmerjeno v iskanje rešitev za pomembne izzive, s katerimi 
se spoprijema družba, vključno z brezposelnostjo, revščino, podnebnimi spremembami, 
staranjem prebivalstva in pomanjkanjem virov; opozarja na pomen industrijske in 
raziskovalne politike, ki temeljita na odprtih inovacijah in grozdenju, za spodbujanje 
združevanja znanja posameznih javnih in zasebnih gospodarskih subjektov ter za 
spodbujanje inovacij;

5. poudarja, da je pomembno vzpostaviti skladno strategijo EU, ki bo zajemala ekološke 
                                               
1 UL L 153, 18.6.2010, str. 13.
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inovacije ter se bo osredinila na zmanjšanje onesnaževanja in učinkovito uporabo virov v 
proizvodnih postopkih; zato poziva Komisijo, naj razvije evropsko tehnološko platformo 
za industrije z majhno porabo virov;

6. poziva Komisijo in države članice, naj napredujejo pri reformiranju finančnih 
instrumentov, da bodo okolju prijaznejši in dolgoročno usmerjeni, kar bo pritegnilo 
zasebne naložbe in ustvarilo več boljših delovnih mest v prihodnosti;

7. poudarja, da lahko smiselna uporaba mehanizmov in instrumentov financiranja ter 
smernic javne politike pomaga pridobiti znatna dodatna sredstva iz zasebnega sektorja za 
podpiranje naložb in ustvarjanje novih delovnih mest;

8. je prepričan, da je nujno zagotoviti okvir Skupnosti za raziskave in razvoj z ustreznim in 
zadostnim proračunom, da bi podprli javne in zasebne raziskave ter njihove rezultate dali 
na voljo v dostopni in nebirokratski obliki, kar bi mikropodjetja ter mala in srednja 
podjetja spodbudilo k inovacijam, zlasti na področjih energetske učinkovitosti, energetske 
infrastrukture, uporabe novih obnovljivih virov energije in nizkoogljičnih proizvodnih 
postopkov, recikliranja in boljše uporabe virov, pa tudi na področju ustvarjanja dobro 
plačanih delovnih mest s pravicami; ponovno poudarja, da je treba doseči cilj 3 % naložb 
v raziskave in razvoj, pri čemer je treba zagotoviti, da bodo raziskave ustvarile dodano 
vrednost v evropskem gospodarstvu, kar bo lahko pozitivno vplivalo na zadrževanje 
visokokvalificiranih delavcev na ozemlju EU;

9. poudarja, da imajo mikropodjetja ter mala in srednja podjetja osrednjo vlogo v razvoju 
trajnostnega gospodarstva, in obžaluje, da se lahko soočajo s težavami pri predvidevanju 
novih gospodarskih trendov; poziva Komisijo in države članice, naj tem podjetjem 
pomagajo opredeliti področja z razvojnim potencialom, povezana s trajnostnim 
gospodarstvom, zlasti na področju obnovljivih virov energije in energetske varčnosti, ter 
olajšajo dostop do mikrokreditov, na primer iz evropskega mikrofinančnega instrumenta 
Progress, in jih ustrezno obvestijo, kako uporabljati to storitev;

10. poudarja, da potrebne gospodarske rasti in posledičnega večjega zaposlovanja v 
gospodarstvu, ki bi temeljilo na inovacijah, ni mogoče doseči, dokler evropski 
raziskovalci in podjetja ne bodo zmožni pretvoriti rezultatov raziskav v tržne proizvode; 
se sklicuje na pregled stanja na področju inovacij, ki ga je opravila Komisija, po katerem 
je inovacijska vrzel med EU in ZDA 30 %, med EU in Japonsko pa 40 %;

11. poziva Komisijo, naj tesneje sodeluje z državami članicami, da bi pripravila srednje- in 
dolgoročne napovedi v zvezi s kvalifikacijami, po katerih se povprašuje na trgu dela, ter 
spodbuja partnerstva med univerzami in poslovnim sektorjem, da bi pospešila prehod 
mladih na trg dela, obenem pa pripomogla k oblikovanju na znanju temelječe družbe, 
razvila uporabne raziskave in ustvarila boljše možnosti na trgu dela za diplomante;

12. se zaveda dejstva, da so sheme financiranja na ravni EU ter nacionalni in regionalni ravni 
še vedno zelo neusklajene, zato poudarja, da je treba programe bolje usklajevati na več 
ravneh ter podpreti večjo sinergijo med različnimi skupnimi politikami, ki uporabljajo 
sredstva iz strukturnih skladov, sredstva za kmetijstvo in razvoj podeželja, okvirni 
program za raziskave ter okvirni program za konkurenčnost in inovacije, če naj bi 
oblikovali trajnostno gospodarstvo z učinkovito izrabo virov; meni, da je treba glede 
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financiranja v okviru skupne kmetijske politike nadalje preučiti možnost večjega prehoda 
od neposrednih podpornih mehanizmov k razvoju podeželja in okoljsko trajnostnega 
kmetijstva;

13. poudarja, da je prehod na novo trajnostno gospodarstvo zapleten pojav, ki zahteva, da je 
treba posebno pozornost nameniti tistim, ki jih je prizadelo krčenje industrijske dejavnosti, 
in uvesti ustrezno finančno podporo in mehanizme ter celostne posege, usmerjene v 
trajnosti razvoj in gospodarstvo, ki bo temeljilo na inovacijah in bo zmoglo ustvariti 
dostojna, dobro plačana delovna mesta s pravicami ter zmanjšati družbene neenakosti ter 
razlike med regijami; pri doseganju teh ciljev daje velik pomen socialnemu partnerstvu;

14. meni, da demografski izzivi zahtevajo širšo strategijo, ki bo združevala ustvarjanje 
delovnih mest ter izpolnjevanje novih in nastajajočih potreb na evropskem trgu dela; v 
zvezi s tem meni, da je treba doseči dodaten napredek pri izboljšanju mobilnosti delavcev 
EU, tudi raziskovalcev in drugih strokovnjakov, da bi dosegli Evropo brez meja na 
notranjem trgu EU;

15. poziva Komisijo, naj pozove države članice, da pregledajo prehodne določbe o dostopu do 
njihovih trgov dela, da bi med svetovno gospodarsko krizo ohranile zaposlitve v EU;

16. poudarja, da bo učinkovita raba energije in virov zagotavljala odločilno konkurenčno 
prednost v prihodnosti; poudarja tudi, da lahko odločitev za energetsko učinkovitost ne le 
pomaga spodbuditi raznovrstnejšo industrijo in zmanjšati emisije toplogrednih plinov, 
temveč lahko tudi v velikem obsegu zagotavlja socialne koristi in ustvarja delovna mesta s 
pravicami, kar bo državam članicam pomagalo, da bodo premostile sedanjo gospodarsko 
krizo in se podale na pot trajnostne gospodarske rasti; poziva Komisijo in države članice, 
naj pri oblikovanju energetskih strategij preučijo intenzivnost delovne sile v sektorjih;

17. meni, da morajo hkrati s prehodom na novo trajnostno gospodarstvo in spremembami v 
proizvodnih postopkih podjetij in sektorjev potekati ustrezna usposabljanja, zlasti 
poklicno usposabljanje mladih, in programi za vseživljenjsko učenje, zlasti za ranljivejšo 
starostno skupino nad 50 let, ter da bo to tudi ustvarilo nova delovna mesta; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj okrepijo zagotavljanje takšnega usposabljanja in 
programov; poudarja pomen okrepljenega dialoga, kjer so potrebne družbene spremembe, 
da bi se prilagodili na novo trajnostno gospodarstvo, zlasti v tistih podjetjih, katerih 
dejavnost temelji na fosilnih gorivih; poziva Komisijo, države članice in socialne 
partnerje, naj zagotovijo ta socialni dialog, da bi bile ekološke spremembe pravične;

18. poziva k sodelovanju med državami članicami v boju proti neprijavljenemu delu, saj je 
siva ekonomija zaskrbljujoča v vsej Evropi; meni, da je treba ukrepe proti neprijavljenemu 
delu okrepiti na ravni držav članic in na ravni EU;

19. poziva Komisijo, naj oblikuje zaposlitvene smernice, ki bodo dejavno spodbujale 
zaposlovanje delavcev pod 25 in nad 50 let starosti ter bodo ustrezno pozornost namenile 
posebnim izzivom, s katerimi se srečujejo mladi in starejši;

20. poziva Komisijo in države članice, naj obravnavajo razkorak v znanjih, ki že obstaja med 
razpoložljivo delovno silo in potrebami novih trajnostnih industrij; pri tem poudarja, da je 
pomembno subvencionirati pripravništvo za mlade kot obliko prehoda iz izobraževanja v 
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poklicno življenje; poleg tega poziva države članice, naj dajo spodbude delodajalcem, ki 
nudijo nizkokvalificiranim ali nekvalificiranim osebam usposabljanje in možnosti, da 
pridobijo praktične izkušnje neposredno na delovnem mestu; poudarja tudi, da bi morala 
politika EU in nacionalne politike močno podpirati digitalno pismenost in kompetence kot 
del osnovnega znanja in spretnosti, ki povečujejo družbeno vključevanje in konkurenčno 
prednost evropske delovne sile;

21. poudarja, da je javni sektor s postavljanjem zgleda, sprejemanjem progresivnih standardov 
javnih naročil, zagotavljanjem spodbud in informacij, zlasti na področju energije, 
izgradnje infrastrukture in objektov, prometa in komunikacij, pomemben za ustvarjanje 
delovnih mest s pravicami; poziva Komisijo in države članice, naj v javnih naročilih, 
zlasti pred komercializacijo, spodbujajo vključitev okoljskih in družbenih norm, pa tudi 
določbe z „lokalno vsebino“ ter podjetja trajnostnega in vključujočega gospodarstva, zlasti 
mala in srednja podjetja;

22. vztraja tudi, kako pomembne so zasebne naložbe, pri tem pa poudarja, da je finančnim 
potrebam mogoče zadostiti le z zasebnimi naložbami; opozarja na velike razlike v 
naložbah zasebnih podjetij v raziskave in razvoj, saj gredo naložbe od 5–7 % prihodka v 
informacijske in komunikacijske tehnologije in farmacevtsko industrijo do približno 1 % v 
energetskih podjetjih; poziva EU, naj ustvari ustrezne okvirne pogoje, da bo podjetja 
spodbudila k naložbam;

23. poziva Komisijo in države članice, naj izrabijo uspeh sklada za obnovo in določijo novo 
pobudo Skupnosti, vključno s pilotnimi projekti, za obnovo v smeri novega trajnostnega 
gospodarstva;

24. ugotavlja, da si je treba dodatno prizadevati, da bi zagotovili učinkovito uskladitev 
minimalnih zahtev EU o urejanju delovnega časa v zvezi z zdravjem in varnostjo 
delavcev;

25. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo poseben podporni instrument za tiste, ki 
so bili zaposleni v javnem sektorju in so izgubili delo zaradi gospodarske in finančne 
krize, podoben Evropskemu skladu za prilagoditev globalizaciji v primeru podjetij EU, ki 
jih prizadene globalizacija ali gospodarska kriza.
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