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PODPORA
PRACOVNÍCH
MÍST A
HOSPODÁŘSKÉ
OBNOVY
Nezaměstnanost je jedním z nejpalčivějších
problémů Evropy. Více než 25 milionů Evropanů, tedy přes 10 % aktivní populace, nemá
práci. Situace, v níž se nachází mladí lidé,
je ještě méně radostná: skoro každý čtvrtý
dospělý do 25 let je nezaměstnaný. V evropských zemích, které jsou tímto problémem
zasaženy nejvíce, jako je Řecko či Španělsko,
je nezaměstnaná více než polovina všech
mladých a úsporná opatření tuto situaci jen
zhoršují.
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Spolu s tím se stále prohlubuje klimatická
a ekologická krize. Vědci jsou dnes přesvědčeni, že se klima mění v důsledku
lidské aktivity, a upozorňují na nebezpečí
vyplývající z nedostatečného řešení zhoršujícího se stavu. Ekonomové zároveň varují,
že čím déle budeme s kroky ke zlepšení
situace otálet, tím více nás to bude stát.1
Existuje z toho ale cesta ven: nasměřujeme-li naše ekonomiky k šetrnosti k životnímu
prostředí, můžeme si zajistit velmi kvalitní
zelená pracovní místa, bojovat tak proti
nezaměstnanosti a zároveň i proti změně
klimatu a úpadku životního prostředí.
Z tohoto úsilí může mít Evropská unie
jedině prospěch. Pokud bude EU i nadále
předním aktérem na poli zelených projektů, mohla by do roku 20502 navýšit vývoz
o dalších 25 miliard eur ročně, snížit náklady
na energii až o 350 miliard eur ročně, snížit
závislost na dovážených zdrojích energie
a surovinách, jejichž ceny jsou nestálé,
a podpořit tak energetickou a surovinovou
bezpečnost Evropy.

1

Nicholas Stern, 2007. The Economics of Climate Change.
The Stern Review.

Podaří-li se nám do tohoto úsilí významně
zapojit sociální partnery, vytvořit cílené
školicí a vzdělávací programy a zavést ambiciózní a stabilní politické strategie pro podporu inovací a zelených investic, můžeme
po celé Evropě vytvořit miliony udržitelných špičkových zelených pracovních
míst, z nichž řada vznikne v místních
malých a středních podnicích.
Cílem této brožury je Vás informovat
o možnostech tvorby zelených pracovních
míst v Evropě a o úsilí skupiny Zelených –
Evropské svobodné aliance v Evropském
parlamentu směřujícím k podpoře zelených pracovních míst.
Ve druhé části brožury najdete několik příkladů úspěchů vytvoření zelených pracovních míst po celé Evropě. Zelená pracovní
místa v Evropě rozhodně nejsou utopie:
už teď jsou součástí našeho života!

2

5

European Climate Foundation, 2010. Roadmap 2050:
a practical guide to a prosperous, low-carbon Europe.
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CO JSOU
ZELENÁ
PRACOVNÍ
MÍSTA?
Zelené pracovní místo je možné definovat
jako jakoukoli profesionální činnost, která
přispívá k ochraně životního prostředí
a k boji proti změně klimatu pomocí úspor
energie a surovin, podpory obnovitelných
zdrojů energie, snížení produkce odpadu
a znečištění či ochrany biologické rozmanitosti a ekosystémů.

pracovní místa. A to prakticky ve všech
odvětvích: jak v nových odvětvích špičkových technologií, jako jsou obnovitelné
zdroje energie, tak v tradičních odvětvích,
jako výroba a stavebnictví, zemědělství
a rybolov, ale i v odvětvích jako je catering,
cestovní ruch, doprava a vzdělávání. Tato
místa tedy pokrývají celý řetězec od výzkumu po výrobu, distribuci a služby.
Dle našeho názoru zelená pracovní místa
představují důstojnou práci, která zajišťuje
odpovídající sociální ochranu, dostatečné
příjmy, zdravé pracovní podmínky, dodržování práv pracujících a možnost aktivní
účasti jednotlivců na rozhodnutích, jež
ovlivňují jejich život.

Rozvíjíme-li udržitelné vzorce spotřeby a výroby, vytváříme příležitosti pro
nová pracovní místa nebo transformaci
těch stávajících ve velmi kvalitní zelená
3

6

Developing the job potential of a new sustainable economy,
European Parliament resolution, přijato 7. září 2010,
Zpravodajka: zelená europoslankyně Elisabeth Schroedter.
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Skupina Zelených – Evropské svobodné aliance
v Evropském parlamentu se v Evropě usilovně
snaží vytvářet více zelených pracovních míst.
V roce 2010 například europoslanec ze skupiny
Zelených svou iniciativou přiměl Evropský parlament, aby přijal rozhodné usnesení požadující
využívání plného potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v udržitelném hospodářství,
přičemž zajišťuje důstojnou práci a sociálně
spravedlivou transformaci hospodářství.3 Toto
usnesení odráží všechny požadavky Zelených,
které předkládáme v této brožuře.
POČET PRACOVNÍCH MÍST
V EKOLOGICKÝCH ODVĚTVÍCH A V
ZNEČIŠŤUJÍCÍCH ODVĚTVÍCH V EU

Ekologická odvětví
3,4 milionu
Výroba
automobilů
2,7 milionu

Chemické látky
2,4 milionu
Základní kovy
1,4 milionu

Textilní
průmysl
1,3 milionu

Údaje za EU-27, 2008. Zdroj: Evropská komise 2011: Politika životního prostředí EU k podpoře růstu a pracovních příležitostí.
Takzvaná ekologická odvětví zahrnují veškerou činnost spojenou
s produkcí technologií, výrobků a služeb, která přispívá k měření,
prevenci nebo nápravě škod způsobených na vodstvu, ovzduší nebo
půdě a přináší řešení ekologických problémů, jakými jsou odpad,
hluk a poškozené ekosystémy. Příkladem může být nakládání s odpadem a vodní hospodářství, regulace znečištění ovzduší, recyklace, výroba obnovitelné energie a ochrana biologické rozmanitosti.
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TVORBA
ZELENÝCH
PRACOVNÍCH
MÍST

V NOVÝCH I
TRADIČNÍCH
OBORECH
PODNIKÁNÍ

photo: ©Sproetniek
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Podle odborné literatury vedou investice
do udržitelného hospodářství k tvorbě
a udržení mnoha pracovních míst v nově
vznikajících i tradičních odvětvích. Existují
tedy pádné důkazy, že přechod na zelené
hospodářství (zelený přechod) bude mít
po zohlednění všech pro a proti pozitivní
vliv na zaměstnanost. Udržitelné hospodářské aktivity, jakými jsou energetické
úspory nebo ekologické zemědělství, jsou
totiž náročnější na pracovní sílu než činnosti, které nahrazují.4

1.200.000

5

CE, GHK, IER, 2011. Studies on Sustainability Issues – Green
Jobs; Trade and Labour; závěrečná zpráva pro Evropskou
komisi, GŘ pro zaměstnanost.
EurObserv’ER, 2012. The State of Renewable Energies in
Europe, 12. zpráva barometru EurObserv’ER.

2008

600.000

300.000

0

Nakládání
s odpady

Nakládání s
odpadními vodami

Recyklované
materiály

Obnovitelná
energie

Údaje za EU-27. Zdroj: ECORYS, 2012. Number of jobs dependent on the environment and improving resource efficiency. (Počet pracovních míst závislých na
zlepšování životního prostředí a účinnosti zdrojů)

Od roku 2008 vznikla v odvětví obnovitelných zdrojů
energie celá řada pracovních míst. V letech 2009–2010
toto odvětví poskytovalo přibližně 1 milion pracovních
míst a dokázalo, že je schopno odolat i ekonomické
krizi. I v období 2010 až 2011 byl zaznamenán nárůst
počtu pracovních míst, a to na celkových 1 186 000.5
Pokud Evropa přijme ambiciózní strategie zaměřené
na problematiku klimatické změny, bude potenciál
tohoto sektoru ještě větší. V roce 2011 Evropská komise
spočítala, že pokud by si EU vytyčila cíl získávat 100 %
energie z obnovitelných zdrojů, mohly by do roku 2020
vzniknout další 3 miliony pracovních míst6 a do roku
2050 6 milionů.7

6

7

9

2000

900.000

Přesný počet lidí pracujících na zelených
pozicích je těžké odhadnout, protože definice zeleného pracovního místa se různí.
Navíc není k dispozici dost standardizovaných údajů – zejména mimo ekologická
odvětví, jelikož zelená pracovní místa
najdeme po celé Evropě ve všech společnostech odhodlaných zlepšovat svůj vliv
na životní prostředí.

4

VÝVOJ TYPŮ PRACOVNÍCH MÍST
2000 – 2008

1.500.000

Evropská komise, 2011. KOM(2011)31 v konečném znění,
Obnovitelná energie: na cestě ke splnění cíle pro rok 2020.
Evropská rada pro obnovitelnou energii, 2010. RE-thinking
2050. A 100% Renewable Energy Vision for the European
Union.
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Díky efektivnějšímu nakládání se zdroji by v Evropě mohlo vzniknout 1,4 až 2,8 milionu
pracovních míst.8 Přibližně 14,6 milionu pracovních míst navíc přímo závisí na ekosystémech a biologické rozmanitosti – ať už jde o lesnictví, zemědělství nebo třeba rybolov.9
Pokud budou tato odvětví ohleduplnější k životnímu prostředí, vzroste počet osob v nich
pracujících. Podle odhadů je například v ekologickém zemědělství zaměstnáno v přepočtu na hektar o 10–20 % více lidí, než je tomu v konvenčním zemědělství.10
Na příkladu ocelářství je patrné, jak zelený pokrok také přispívá k udržování pracovních
míst v tradičních odvětvích, která jsou nyní na ústupu. Na výrobu větrných elektráren je
třeba kvalitní oceli a díky této poptávce se pro ocelářství otevírají nové příležitosti, které
zajišťují pracovní místa.
ZELENÁ PRACOVNÍ MÍSTA V EVROPĚ

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Udržitelná
doprava

Nakládání s Obnovitelná
odpady a
energie
jejich recyklace

Nakládání s
odpadními
vodami

Dodávky
vody

Ekologické
zemědělství

Energetická
účinnost
budov

Jiná

Údaje za EU-27. Zdroje: Doprava včetně hromadné dopravy (2008: 1 200 000): UITP, 2008. Veřejná doprava: The smart green solution!;
železniční doprava (2004: 900 000): Evropská komise, 2008. Towards an integrated European railway area. Waste management & recycling,
wastewater management, water supply, others (biodiversity, air, soil and groundwater, noise and vibration) (Nakládání s odpady a recyklace,
nakládání s odpadními vodami, dodávky vody, ostatní (biodiverzita, ovzduší, půda a podzemní voda, hluk a vibrace)) (2008): ECORYS, 2012.
The number of Jobs dependent on the Environment and Resource Efficiency improvements. Renewable energies (Obnovitelné energie) (2011):
EurObserv‘ER, 2012. State of Renewable Energies, 12th Eurobserver Report. Organic farming (2007): ECORYS, 2012. Energy efficiency in
buildings (Energetická účinnost budov) (2009): ECORYS, 2012.
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8

GWS, 2011. Macroeconomic modelling of sustainable development and
the links between the economy and the environment. Zpráva GŘ
Evropské komise pro životní prostředí, vypracovaná společností
Cambridge Econometrics a instituty Institute of Economic Structures
Research, Sustainable Europe Research Institute a Wuppertal Institute for
Climate, Environment and Energy.

11

FEMM, GHK, Ecologic Institute, IEEP, 2011. The Social Dimension of
Biodiversity Policy.
10
Sustainlabour, 2013. Green Jobs and related policy frameworks. An
overview of the European Union.
9
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Potenciál zelených pracovních míst lze
plně využít pouze v případě, že se pomocí
dlouhodobého právního a finančního rámce zajistí udržitelné investice a budou se
podporovat průkopnická řešení.
Skupina Zelených v Evropském parlamentu
se o přijetí takových rámců podpory aktivně
zasazuje. Pokud jde o úspory energie, podařilo se nám získat většinovou podporu pro dosažení ambiciózních závazných cílů do roku
202011 a 2030. Vlády členských zemí EU tyto
cíle doposud neratifikovaly, nicméně Zelení
budou nadále usilovat o jejich přijetí ve snaze
vytvářet pracovní místa v masivním měřítku.
Pomocí efektivních opatření ke zvyšování
energetické účinnosti by se mohly v Evropě
vytvořit nebo udržet 2 miliony zelených pracovních míst.12 Řada těchto pozic je spojena
s renovací budov, přičemž stavebnictví je
jedním z odvětví, která jsou hospodářskou
krizí zasažena nejvíce. Navíc by tato pracovní místa byla vázaná na místo svého vzniku
a vznikala by v místních malých a středních
podnicích.

VYUŽÍVÁNÍ
PLNÉHO
POTENCIÁLU
ZELENÝCH
PRACOVNÍCH
MÍST
12
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Skupině Zelených se podařilo prosadit
přísnější pravidla pro výdaje EU, které jsou
určeny pro udržitelné projekty přispívající
k tvorbě pracovních míst. Například jsme
úspěšně obhájili povinné investice evropských regionů do úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Především chudší
členské státy budou moci věnovat ještě více
evropských financí na opatření na ochranu
klimatu a životního prostředí. V nedávné
zprávě se uvádí, že vynaložením regionálních
rozvojových fondů EU na zelené investice by
vzniklo více pracovních míst, než kdyby se
tatáž částka investovala do aktivit financovaných v minulosti.13 Zelení navíc úspěšně
zajistili pravidla pro investice z evropských
fondů do ekologického zemědělství a udržitelného rybolovu.
Co se týče nových pravidel EU pro zadávání
veřejných zakázek, Zelení úspěšně bojovali za
povinné zohledňování ekologických a sociálních kritérií a kritérií fair trade a za zavedení
ekoznaček. Všechny tyto úspěchy Zelených
by mohly podpořit tvorbu zelených pracovních míst.

13

Zelené pozice vzniknou a dlouhodobě se
udrží pouze tehdy, pokud budou opatření
na podporu zeleného přechodu stabilní.
Například ve Španělsku, které bylo ještě
v roce 2008 na evropské špici obnovitelných energií, vlády od roku 2009 radikálně
seškrtaly podpůrné programy v tomto
odvětví a především tyto škrty vedly
k úbytku pozic v tomto odvětví na polovinu.14

11

Směrnice o energetické účinnosti, zpráva Evropského parlamentu ze dne
11. září 2012. Zpravodaj: poslanec EP ze skupiny Zelených Claude Turmes.

12

Evropská komise, 2011. SEC(2011) 779: Impact Assessment accompanying
the Energy Efficiency Plan.

13

GHK, 2011: Evaluating the Potential of Green Jobs in the next
Multi-annual Financial Framework.

14

Údaje španělských asociací pro odvětví obnovitelných energií UNEF,
Protermosolar a AEE. Sestavil deník Cinco Días.
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ZAJIŠŤOVÁNÍ
KONKURENČNÍCH VÝHOD
Pokud se má Evropská unie udržet na špici
rozvoje a výroby ekologického zboží, musí
právě teď investovat do udržitelného hospodářství. Evropa je dlouhodobě předním
světovým aktérem na poli ochrany a udržitelnosti životního prostředí a je globálním
leaderem v odvětví obnovitelných energií.
Nyní ji ale dohánějí další ekonomiky. Zatímco například od roku 2011 evropské investice do obnovitelných energií klesají, Čína je
v posledních letech soustavně zvyšuje.

INVESTICE DO OBNOVITELNÝCH
ENERGIÍ V LETECH 2004-2012
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Zdroj: Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF, 2013. Global Trends in Renewable
Energy Investment 2013. (Globální trendy investic do obnovitelných energií
2013)
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Evropa si své světové prvenství udrží
pouze tehdy, bude-li nyní investovat
– a to v masivním měřítku – do udržitelného hospodářství, přijme-li ambiciózní právní předpisy spojené s životním prostředím,
a upřednostní-li ve svém rozpočtu ochranu
klimatu a životního prostředí. Jenom takto
si Evropa zajistí velký podíl z celosvětově
očekávaných zelených pracovních míst.
Skupina Zelených v Evropském parlamentu
v této souvislosti předložila strategii obnovy
průmyslu pro udržitelnou Evropu (Renaissance of Industry for a Sustainable Europe,
RISE), na jejímž základě se má využít udržitelného rozvoje ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy na světové úrovni a k vytvoření
široké škály špičkových zelených pracovních
míst.15

klad ve většině chladicích a klimatizačních
systémů se stále využívají „superskleníkové“
plyny, které velmi závažně poškozují naše
klima. Naštěstí existují alternativy šetrné k
životnímu prostředí a pracuje s nimi již více
než 400 evropských výrobců a podniků. Na
základě iniciativy jednoho z členů skupiny
Zelených zahajuje nyní Evropský parlament
postupný útlum ve využívání těchto škodlivých plynů.16 Vzhledem k tomu, že se až 90 %
systémů uplatňujících tyto velmi škodlivé
plyny dováží, zvýhodní tento zákaz evropské
výrobce udržitelných alternativ a podpoří
tvorbu zelených pracovních míst.

Kromě toho Zelení aktivně podporují průkopnické společnosti, které investují do
účinných a udržitelných produktů. Napří-

Nová industrializace Evropy na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti, usnesení Evropského parlamentu přijaté
dne 15. ledna 2014. Zpravodaj: poslanec EP ze skupiny
Zelených Reinhard Bütikofer.

15	

15

Nařízení EU o fluorovaných skleníkových plynech,
interinstitucionální dohoda přijatá Evropským parlamentem
dne 12. 3. 2014. Zpravodaj: poslanec EP ze skupiny Zelených
Bas Eickhout.
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SNÍŽENÍ
NÁKLADŮ A
PROSAZOVÁNÍ
DŮSTOJNÉ
PRÁCE
photo: ©Mordolff
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Evropské podniky už dlouho zápasí s globální konkurencí snižováním nákladů na
pracovní sílu, např. mezd a příspěvků na
sociální zabezpečení. Mnohonásobně vyšší
než náklady na pracovní sílu jsou však často
náklady na materiály a energie spotřebovávané ve výrobním procesu. Úspora energie
a materiálů je naším hlavním záměrem
v rámci snah o přeměnu podniků směrem
k větší šetrnosti k životnímu prostředí. Díky
těmto úsporám získáme do budoucna konkurenční výhodu.
VÝROBNÍ NÁKLADY
V EVROPSKÉM PRŮMYSLU

Energie, suroviny
a dodávky
celkem 38–60 %

Jiné náklady
celkem 32–37 %

Úspory energie a účinnější využívání
zdrojů přispívají ke snižování výrobních
nákladů a chrání před uzavíráním výrobních závodů. Zároveň se tak zaručuje odpovídající odměna pracujících. To uznává
i mnoho odborů a závodních rad, které
jsou odhodlány podporovat účinnost výroby z hlediska energie a zdrojů a uvolnit tak
tlak na náklady na pracovní sílu.
Skupina Zelených byla pověřena vypracováním návrhu surovinové strategie za Evropský parlament, která se bude zaměřovat na
dosažení vyšší účinnosti zdrojů a opětovného
využívání a recyklaci zdrojů, čímž dosáhne
tvorby pracovních míst, podpory konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí.17

Personál
18–20 %

Zdroj: Greenovate! Europe, 2012. Guide to resource efficiency in
manufacturing. (Průvodce k dosažení účinnosti zdrojů ve výrobě)
Zatímco náklady na pracovní sílu v průměru představují 18–20 %
celkových výrobních nákladů evropských výrobců, suroviny a
zásobování zaujímají 30–45 % a náklady na energii 8–15 %.

17

17

Efektivní evropská strategie pro suroviny, usnesení
Evropského parlamentu přijaté dne 13. září 2011. Zpravodaj:
poslanec EP ze skupiny Zelených Reinhard Bütikofer.
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SOCIÁLNĚ
SPRAVEDLIVÝ
ZELENÝ PŘECHOD
18

ZELENÁ PRACOVNÍ MÍSTA # ÚSPĚŠNÁ ŘEŠENÍ PRO EVROPU

Pro nás zelené je zásadní, aby se prostřednictvím zelených pracovních míst podporovala důstojná práce s odpovídající sociální
ochranou, dostatečnými příjmy, zdravými
pracovními podmínkami, dodržováním práv
pracujících a možností aktivní účasti jednotlivců na rozhodnutích, která ovlivňují
jejich život.
Zajištění slušných pracovních podmínek
v nových odvětvích, jako jsou například obnovitelné energie, může být náročné. Studie Evropské federace kovodělníků (EMF)
o odvětví větrné energie v Německu, Francii, Španělsku, Nizozemsku a Dánsku dospěla
k závěru, že konkurenční tlaky, nedostatečné zastoupení pracujících, smlouvy na
dobu určitou a chybějící dovednosti škodí
pracovním podmínkám.18 Důkazy se ovšem
rozcházejí: výzkum prováděný v Německu
a Španělsku odhalil, že zatímco kvalita
pracovních míst v odvětví obnovitelných
energií je dobrá,19 v odvětví nakládání s odpadem panují problémy v podobě nezdravých pracovních podmínek a nízkých platů.

19

Ekologická změna navíc vyžaduje flexibilitu. Pracující si musí být jisti, že jsou díky
zastoupení pracovníků na rozhodování
a díky sociálnímu zabezpečení v rámci příslušného členského státu skutečně chráněni.
Skupina Zelených – Evropské svobodné aliance v Evropském parlamentu se pravidelně
setkává se zástupci odborů a pracovníků
a společně debatují o tom, jak zajistit důstojnou práci v zelených odvětvích a sociálně
spravedlivý přechod, v rámci něhož jsou
pracující rovnocennými partnery a nejsou
nespravedlivě znevýhodňováni v důsledku
přijímaných změn. Zelení navíc velice
usilují o silné systémy sociálního zabezpečení v Evropě, zejména pokud jde o zelený
přechod a pracující, kteří mění zaměstnání.

18

Evropská federace kovodělníků (EMF) a PCG: The European
Wind Energy Sector: Green and Social? New Pathways for
Workers Representation in the European Wind Sector.

19

Mezinárodní organizace práce, 2013: Sustainable
development, decent work and green Jobs. Mezinárodní
konference práce, 102. zasedání.
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PRÁVO NA
PROŠKOLENÍ A
VZDĚLÁVÁNÍ

photo: ©lisafx
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Zelení v Evropském parlamentu požadují rozsáhlou iniciativu
pro vzdělávání a proškolení v oblasti zelených pracovních míst
na všech úrovních kvalifikace. Zelený přechod musí poskytovat příležitosti všem: mladým i starým, mužům i ženám, méně
i vysoce kvalifikovaným, lidem bez práce i zaměstnaným. Všichni
pracující mají nárok na proškolení a celoživotní vzdělávání.
Programy odborného vzdělávání a přípravy musí zajišťovat, aby
pracující, který strávil řekněme 30 let v odvětví těžby uhlí, nabyl
dovedností potřebných k získání zeleného pracovního místa. To je
naprosto zásadní, má-li se plně využít potenciálu zeleného přechodu. Zaměstnavatelé, pracující a vlády mají společnou odpovědnost
za vytvoření ucelených strategií vzdělávání a školení. Prvním
krokem bude stanovení nových a budoucích potřeb na kvalifikaci
a také identifikace kvalifikačních nedostatků pracujících.
Zeleným v Evropském parlamentu se podařilo prosadit, aby školení
financovaná z prostředků EU a přijímaná opatření pro zaměstnanost
musela brát v úvahu přechod na zelené hospodářství. Rovněž se usilovně snažíme prosazovat základní právo pracujících na rekvalifikaci
a prohlubovat demokratizaci na pracovištích. Inovace a tvořivost
se koneckonců neprojevují jen ve výzkumných ústavech, ale také ve
výrobních halách, kde pracující přicházejí s novými nápady.

21
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ŽENY NA ZELENÝCH
PRACOVNÍCH
POZICÍCH
Potenciál tvorby zelených pracovních míst je obzvláště vysoký v některých
odvětvích, například ve stavebnictví, produkci solárních a větrných elektráren
a ve výzkumu na poli technologií šetřících energii a další zdroje. V těchto
odvětvích v členských státech EU tradičně převládají muži a předsudky zaměstnavatelů a kolegů jsou často tak hluboko zakořeněné, že se stále mnoho žen
potýká s hrozbou diskriminace. Zároveň si mladé ženy v současné době i nadále
jen zřídka vybírají profese spojené s matematikou, informatikou, přírodními
vědami a technikou.
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photo: ©shotbydave

Skupina Zelených – EFA v Evropském parlamentu hlasitě podporuje účast žen na
zelené ekonomice. Podívejme se například na dvě iniciativy poslanců ze skupiny
Zelených v EP: usnesení Evropského parlamentu o hlediskách rovnosti žen a mužů
v souvislosti s hospodářskou a finanční krizí20 a požadavek na iniciativu EU na
podporu rovnějšího zastoupení žen a mužů v odvětvích, jimž v současnosti dominují
muži.21 Zelení také úspěšně prosadili povinné zohledňování rovnosti žen a mužů při
investování finančních prostředků EU do regionálního rozvoje a sociálních projektů,
protože studie zadané na toto téma prokázaly, že ideál rovnoprávnosti žen a mužů
má k realitě stále daleko.

20	 

Dopady hospodářské krize na rovnost mužů a žen a na
práva žen, usnesení Evropského parlamentu přijaté dne
17. června 2010. Zpravodaj: poslanec EP ze skupiny
Zelených Raül Romeva.
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Rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v
novém udržitelném hospodářství, usnesení Evropského
parlamentu přijaté dne 7. září 2010. Zpravodajka:
poslankyně ze skupiny Zelených Elisabeth
Schroedterová.

21	
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PŘÍKLADY ÚSPĚCHU:
TVORBA ZELENÝCH
PRACOVNÍCH
MÍST V EVROPĚ
ZELENÁ PRACOVNÍ MÍSTA
ROZHODNĚ NEJSOU
UTOPIÍ. POKROKU SMĚREM
K VĚTŠÍ UDRŽITELNOSTI
SE DOSÁHLO NA MNOHA
MÍSTECH V EVROPĚ
A VZNIKLA ZDE NOVÁ
PRACOVNÍ MÍSTA.
25
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VESNICE ANAVRA,
ŘECKO:

UDRŽITELNÝ
MÍSTNÍ ROZVOJ
SPOJENÝ S PRACÍ
A PROSPERITOU

ČINNOST:
Udržitelný místní rozvoj pro plnou
zaměstnanost a prosperitu
KDE NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA
VZNIKAJÍ?
Ekologické zemědělství a chov dobytka,
místní produkce obnovitelné energie,
ekoturistika
KDO?
Místní komunita a její představitelé,
zemědělci, místní podniky, místní vyšší
technická odborná škola
ÚSPĚCHY:
Nulová nezaměstnanost, nárůst počtu
obyvatel, dodatečné příjmy pro vesnici
v celkové výši 60 000 eur ročně, nová
veřejná infrastruktura, lepší kvalita života

Internetové stránky:
www.anavra-zo.gr/en
26
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let 20. století a přinesla zcela zásadní změny v mnoha odvětvích.
Tradiční chovatelé dobytka se dali na integrované ekologické zemědělství a založili tři
farmy s celkem 25 000 zvířaty – ovcemi,
kozami, kravami a prasaty – která se volně
pasou v horách. Obyvatelé vesnice také
zřídili veřejná jatka s ekologicky certifikovaným úsekem odpovídajícím příslušným
mezinárodním normám jakosti.

photo: ©Stamatis Lagkanis

Odlehlá horská vesnice Anavra na jihu
Řecka velmi úspěšně využila potenciálu
zeleného přechodu spojeného se vznikem
nových pracovních míst. V letech 2000
až 2010 nezaměstnanost v obci klesla na
nulu, počet obyvatel se téměř zdvojnásobil z 300 na 550 a zlepšila se kvalita života
jejích občanů. Zelený přechod Anavry
dokonce přitáhl pozornost celého světa,
neboť se zde povedlo proměnit dříve
chudou odříznutou vesnici v modelový
příklad udržitelného místního rozvoje.
Transformace obce začala v polovině 90.

27

Ve snaze získat energetickou nezávislost
Anavra také postavila větrnou farmu
o 20 turbínách, které produkují celkem až
17,5 megawattů a jsou schopny zásobovat
12 500–13 000 domácností. Nyní se zde
staví další dvě větrné farmy s 23 turbínami
o celkovém výkonu 20 megawattů. Předpokládá se, že díky těmto projektům vznikne 20 stálých a 100 dočasných pracovních
míst. Veškerá přebývající elektřina se prodává a jen tato první větrná farma vesnici
přinesla dodatečné příjmy v přibližné výši »
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60 000 eur ročně. V roce 2010 se vesnice
také spojila s místní vyšší technickou odbornou školou a společně začaly plánovat
stavbu malé hydroelektrárny a systému
dálkového vytápění biomasou.
Vesnice navíc založila 97hektarový ekologický a kulturní park Goura, který pozdvihl
ekoturistiku a v letech 2000 až 2012 přilákal více než 8 500 návštěvníků.
Plán udržitelného rozvoje Anavry nejenže
přispěl k tvorbě pracovních míst a podpořil soukromé příjmy obyvatel, ale také
poskytl obci nástroj k rozvinutí veřejné
infrastruktury, a tudíž i ke zlepšení kvality
života jejích obyvatel. Postavili například
náměstí a pumpy, venkovské zdravotní
středisko, vzdělávací a sportovní zařízení,
domov s pečovatelskou službou a vybudovali zázemí pro bezdomovce. Nezaměstnanost a kriminalita jsou ve vesnici nulové
a mladí se už nestěhují pryč.

28

Současná velmi pozitivní hospodářsko-společenská situace v Anavře je o to
úžasnější, vezmeme-li v potaz, jak silně
Řecko zasáhla hospodářská krize. V roce
2010 činil řecký HDP na osobu pouze 75 %
průměrného HDP celé EU a v roce 2013
dosáhla nezaměstnanost 27,8 %, tedy o
160 % více, než je průměrná hodnota EU.
Úspěch Anavry lze do značné míry přisuzovat silné místní správě a podpoře získané
prostřednictvím fondů EU.
Oficiálně se odhaduje, že pokud se Řecku
podaří postrčit ekonomiku na udržitelnější úroveň, mohlo by v něm vzniknout
210 000 zelených pracovních míst, z nichž
by 27 000 bylo dlouhodobých.
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BREMERHAVEN,
NĚMECKO:

MÍSTA PRO
PRACUJÍCÍ V
ODVĚTVÍCH
NA ÚSTUPU

ČINNOST:
Tvorba nových pracovních míst pro pracující
v odvětvích na ústupu
KDE NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA
VZNIKAJÍ?
Větrná energie, stavebnictví, strojírenství a
ocelářství, místní malé a střední podniky
KDO?
Místní a regionální orgány, výzkumníci,
pracující a místní podniky
ÚSPĚCHY:
1 000 pracovních míst v oboru větrné
energie v Bremerhavenu, 4 050 pracovních
míst v obnovitelných energiích ve spolkové
zemi Brémy.

Internetové stránky:
http://offshore-windport.de/en/home.html
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Pod vedením Zelených se prioritou koalice
spolkové vlády se sociálními demokraty
v letech 1998–2005 stal přechod k zelenému hospodářství, který v zemi rozpoutal
energetickou revoluci. Podle oficiálních
údajů k roku 2008 pracovalo v německém odvětví ochrany životního prostředí
1,93 milionu lidí, což je o 37 % více než
o 10 let dříve.
Bremerhaven, přímořské město se
120 000 obyvateli ve spolkové zemi Brémy, využilo trendu ekologicky šetrných
řešení k restrukturalizaci svého hospodářství, které se tradičně zaměřovalo na
stavbu lodí. Na konci 80. let 20. století
město zasáhl hluboký hospodářský propad
v důsledku prudkého poklesu poptávky
a čím dál tvrdší konkurence zahraničních
společností. V roce 1997 tak došlo k rozsáhlým ztrátám pracovních míst (např.
3 500 jen v důsledku zavření loděnic),
úbytku populace města o téměř 30 % a
k prudkému nárůstu nezaměstnanosti na
21 %. V roce 2001 se bremerhavenská
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»

městská rada rozhodla, že se tento vývoj
pokusí zvrátit s využitím všech svých hlavních deviz – kvalifikované pracovní síly, rozsáhlých technických znalostí v námořním
odvětví a přístavních výrobních závodech
– prostřednictvím podpory větrné energie
se zaměřením především na větrné farmy
při pobřeží.
Byla učiněna celá řada kroků, mimo jiné
investice do infrastruktury a výzkumu
v odvětví větrné energie a intenzivnější
poskytování odpovídajícího odborného
vzdělávání. V roce 2002 byla založena
Agentura pro větrnou energii (WAB), síť
300 společností a institucí působících
v odvětví větrné energie (výroba, instalace
a výzkum), která slouží jako celostátní
centrum pro pobřežní větrnou energetiku.

117 900 lidí). Ve spolkové zemi Brémy je
pak v odvětví obnovitelných zdrojů zaměstnáno dokonce 4 050 lidí. Prospěch
z toho mají i místní malé a střední podniky
působící ve stavebnictví, strojírenství
a ocelářství, ale i jiné společnosti, které
vyrábějí součásti větrných elektráren.
K dalšímu snížení nezaměstnanosti (v srpnu
2013 činila 11,1 %) bude i nadále třeba setrvale vyvíjet značné úsilí, úspěšný rozvoj
odvětví větrné energie však nepochybně
přispěl ke zmírnění problémů, s nimiž se
tento region potýká.
Německá strana zelených (Spojenectví
90 – Zelení), která je v brémské regionální
vládě od roku 2007, sehrála zásadní úlohu v
prosazování rozvoje odvětví obnovitelných
energií v této oblasti.

Toto úsilí přineslo své plody a dnes je
v Bremerhavenu zaměstnáno 1 000 lidí
v odvětví větrné energie (v celém Německu pracovalo v roce 2012 v tomto oboru
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BRUSEL A VALONSKO,
BELGIE:

VYTVOŘENÍ
ŽIVOTASCHOPNÉ
EKONOMIKY
A LOKÁLNÍCH
PRACOVNÍCH MÍST

ČINNOST:
Prosazování zeleného přechodu regionální
ekonomiky, vytvoření stabilních lokálních
pracovních míst a udržování dlouhodobě
životaschopných hospodářských odvětví
KDE NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA
VZNIKAJÍ?
Malé a střední podniky ve stavebnictví,
zemědělství a potravinářství
KDO?
Místní a regionální orgány, obchodní
asociace, organizace hájící veřejný zájem,
odbory, poskytovatelé vzdělávacích služeb
ÚSPĚCHY:
Komplexní sada opatření prosazujících
energetickou úspornost budov: školicí
programy, sdílení osvědčených postupů,
finanční podpora osob a malých a středních
podniků, výzkumné programy, technická
podpora

Internetové stránky:
http://www.aee-rbc.be/
http://nollet.wallonie.be/la-premiere-allianceemploi-environnement-est-scellee-0
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Od roku 2009 se ministři ze strany zelených ve dvou ze třech belgických regionů,
Bruselu a Valonsku, usilovně zasazují
o rozvoj takzvaných aliancí práce a životního prostředí sloužících k vytvoření zelených pracovních míst. Ve Valonsku tyto
aliance získaly celkový rozpočet ve výši
879 000 000 eur v rámci tzv. Marshallova plánu 2: zelená - rámcového programu,
který přijala valonská vláda k začlenění
udržitelného rozvoje do každodenní reality
napříč všemi oblastmi se záměrem oživit
valonskou ekonomiku.
Podstatou tohoto spojenectví je myšlenka,
že politická opatření spojená s přechodem
na zelené hospodářství mohou vést ke
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vzniku nových pracovních míst a k dlouhodobému udržení jejich životaschopnosti. Zvláštní důraz se přitom klade na energetickou náročnost budov. Téměř 50 %
všech budov bylo ve Valonsku postaveno
před rokem 1945, jsou tedy velmi špatně
zatepleny a mají velkou energetickou spotřebu. Veškerá pracovní místa, jež vzniknou v důsledku s tím spojených opatření,
budou vázána na dané místo, a tudíž o ně
lidé nepřijdou kvůli „přemístění aktivit.“
Tato iniciativa se vyvíjí v úzké spolupráci
se všemi subjekty zainteresovanými ve
stavebnictví a jejím záměrem je proměnit
stavebnictví v ekologicky udržitelné odvětví. Její partneři propagují nízkou spotřebu »
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energie a ekologické úpravy stávajících budov a vytyčují cíle spojené s obnovitelnými
zdroji energie, identifikují nové znalosti
a spouštějí plán renovací pro sociální byty.
Tímto způsobem se tedy stimuluje poptávka po renovacích a ekologické výstavbě.
Některými z konkrétních opatření jsou
školicí programy, sdílení know-how, finanční podpora osob a malých a středních
podniků, výzkumné programy a poskytování technické podpory. Na této iniciativě,
která byla v Bruselu zahájena teprve v roce
2011 a ve Valonsku v roce 2012, se zatím
podílí 2 000 domácností a 5 500 veřejných
budov. Brzy by měly být k dispozici první
údaje o počtu nových pracovních míst.
Bruselské a valonské aliance se navíc
zabývají i dalšími oblastmi, například vodohospodářstvím, odpady a potravinami.
Jednou z iniciativ, kterou zavedli zelení
ministři bruselské regionální vlády, je propagace ekologicky udržitelných jídelen.
Dosud se jí účastní 95 školních jídelen,
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soukromých společností a orgánů veřejné
správy, které vydávají celkem 80 000 jídel
denně. Součástí veřejné podpory, která se
v rámci této iniciativy poskytuje, je poradenství pro vedoucí jídelen, různé nástroje pro
vlastní hodnocení udržitelnosti, školicí činnost, audity udržitelnosti a finanční podpora.

V regionu hlavního města Belgie, Bruselu, v posledních letech poptávka spotřebitelů po potravinách ohleduplných k životnímu prostředí stabilně
stoupá. V letech 2009 až 2010 se například poptávka po ekologických potravinách zvýšila o 20 %.
Toto odvětví, které v Bruselu zaměstnává 2 500
lidí, má potenciál tvorby dalších 4 000 pracovních míst jen v městském zemědělství, mimo jiné
v oblastech jako farmaření, distribuce potravin,
nakládání s odpady, informace a komunikace,
poradenství a konzultace.
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BURGENLAND,
RAKOUSKO:

MÍSTNÍ ZELENÁ
ENERGIE A NOVÁ
PRACOVNÍ MÍSTA

ČINNOST:
Podpora lokální zaměstnanosti a růstu,
snížení závislosti na fosilní energii
KDE NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA
VZNIKAJÍ?
Místní produkce obnovitelné energie,
udržitelné zemědělství a lesnictví, související
výzkum a vývoj
KDO?
Výrazné zapojení občanů, výzkumníků,
místních malých a středních podniků
a zemědělců
ÚSPĚCHY:
5 560 nových pracovních míst po celé
spolkové zemi, v Güssingu 1 000 nových
míst a 50 nových podniků; Burgenland se
stal prvním evropským regionem nezávislým
v oblasti dodávek elektřiny

Internetové stránky:
www.guessing.co.at
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V roce 1997 si rakouská spolková země
Burgenland vytyčila za cíl stát se do roku
2050 energeticky nezávislou a produkovat elektřinu z místně dostupných obnovitelných zdrojů.
Záměrem bylo takto podpořit místní
zaměstnanost a stimulovat hospodářský
rozvoj a zároveň snížit závislost na fosilních energiích a výdaje tohoto regionu na
energii. V roce 2013 se tak Burgenland po
právu stal prvním evropským regionem,
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který si sám pokryje spotřebu energie na
základě místních obnovitelných zdrojů
energie – z větru, slunce a biomasy. Pomocí této strategie vzniklo v této spolkové
republice s 284 000 obyvateli 5 560
nových pracovních míst a její HDP na osobu vzrostl ze 71 % (1995) na 81 % (2008)
průměru EU-15.
V rámci 250 projektů po celém Burgenlandu souvisejících s obnovitelnou energií
se město Güssing zaměřilo na produkci »
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biomasy z místních lesních a zemědělských zdrojů a postavilo několik zařízení
pro dálkové vytápění a elektrárnu na biomasu. Realizace těchto projektů přilákala
do Burgenlandu odborníky na biomasu
a urychlilo se tak založení Evropského centra pro obnovitelnou energii a specializovaného výzkumného centra pro bioenergii
Technikum. Díky tomuto výzkumnému
ústavu Güssing vyvinul všechny stávající
technologie k přeměně biomasy v energii.
Díky tomu v Güssingu, jehož celkový
počet obyvatel je 26 507, vzniklo 1 000
nových míst a v posledních 20 letech zde
bylo založeno nebo se sem přesunulo přes
50 nových podniků. Güssing se tak stal
jakýmsi modelem pro jiné regiony, které
jsou odhodlány zavést opatření pro aktivní
ochranu klimatu.

mohou sami přispět k energetické nezávislosti Burgenlandu a jaké výhody pro ně
má ekologicky udržitelný a šetrný přístup
jejich spolkové země.
Chce-li Burgenland pokračovat ve svém
zeleném přechodu, je pro něj zcela zásadní
udržet i nadále přístup k finanční podpoře.
Rakouská strana zelených aktivně podporuje uvolnění dalších zdrojů a efektivnější
využívání veřejných investic, aby tento
region mohl nadále rozvíjet svůj úspěšný
průkopnický zelený program.

Mnoho času, úsilí a zdrojů se vynakládá
na komunikační kampaně a osvětovou
činnost k informování občanů o tom, jak
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LE MANS A REGION
PAYS DE LA LOIRE,
FRANCIE:

MÍSTA PRO
PRACUJÍCÍ V
ODVĚTVÍCH
NA ÚSTUPU

ČINNOST:
Tvorba nových pracovních míst a zajištění
proškolení pro pracující v odvětvích na
ústupu
KDE NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA
VZNIKAJÍ?
Odvětví větrné energie a stavebnictví, místní
firmy, malé a střední podniky
KDO?
Mladí a nezaměstnaní, zaměstnanci v
automobilovém a leteckém průmyslu a v
odvětví elektroniky
ÚSPĚCHY:
90 % vyškolených pracujících našlo novou
práci, 6 240 pracovníků je nyní zaměstnáno
v regionálním odvětví větrné energie,
zmírnění dopadu recese

Internetové stránky:
www.paysdelaloire.fr/no_cache/region-actu/actudetaillee/n/un-guide-pour-se-former-aux-metiers-verts/
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Školicí program v Le Mans, městě regionu Pays de la Loire v severozápadní
Francii, pomáhá mladým nezaměstnaným
a zaměstnancům pracujícím v odvětvích
na ústupu, zejména v automobilovém
průmyslu a souvisejícím dodavatelském
řetězci, využít své kvalifikace na nových
pracovních místech v odvětví větrné
energie. V tomto sektoru lze uplatnit
až neuvěřitelných 95 % znalostí výroby
a údržby automobilů. Přinejmenším 90 %
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ze 150 pracovníků vyškolených od roku
2009 našlo novou práci v odvětví větrné
energie; dalších 5 % ve školení pokračuje.
Le Mans je jediné místo ve Francii, které
nabízí školení pro pracovníky směřující do
pobřežní větrné energetiky.
Školicí program je součástí širší regionální
strategie regionální rady Pays de la Loire
v její snaze rozvíjet odvětví větrné energie
a vytvářet tak nová pracovní místa a pod- »
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nikatelské příležitosti. Cílem pevninského
sektoru je do roku 2020 zvýšit kapacitu
produkce větrné energie ze stávajících
480 megawattů na 1 750. Souběžně s tím
se vyvíjí značné úsilí na rozvinutí pobřežní
větrné energetiky podporou vzdělávání
na poli strojírenství, výzkumu, školení,
výroby a kompletace součástí větrných
turbín, logistiky, instalace a údržby. Region je odhodlán co nejvíce využít všech
svých kvalifikovaných pracovníků a čerpat
z jejich rozsáhlých zkušeností v automobilovém a leteckém průmyslu a elektronice,
ale i v regionálním námořním odvětví.

kapacit větrných zařízení. Tato aktivita ve
větrné energetice také přispěla ke zmírnění ekonomického dopadu recese na celý
region, jehož úroveň nezaměstnanosti
patří ve Francii k nejnižším (v roce 2013 to
bylo 9,1 %).
Francouzská strana zelených, Europe
Écologie – Les Verts (EELV), je motorem
zelené proměny, která v regionu Pays
de la Loire právě probíhá. Díky svému
předsednictví ve výboru regionální rady
pro zaměstnanost a odborné vzdělávání
například zajistila rozvoj příslušných kurzů
odborné přípravy v zelených odvětvích.

V odvětví větrné energie regionu Pays
de la Loire je díky tomu nyní zaměstnáno
6 240 pracovníků a čítá 170 místních
firem včetně malých a středních podniků,
působících například ve stavebnictví. Kapacita větrné energetiky regionu se navíc
od roku 2009 zvýšila o 166 % a v roce
2013 se Pays de la Loire umístil jako šestý
francouzský region v počtu instalovaných
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REGION NAVARRA,
ŠPANĚLSKO:

TVORBA
PRACOVNÍCH MÍST
A ODOLNÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ

ČINNOST:
Vybudování regionálního odvětví
obnovitelných energií ke snížení závislosti
na drahých dovážených fosilních palivech,
vybudování odolné ekonomiky a tvorba
stálých lokálních pracovních míst
KDE NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA
VZNIKAJÍ?
V odvětví obnovitelných energií a návazných
malých a středních podnicích
KDO?
Odbory, občanská společnost, výzkumníci,
místní orgány, místní podniky, pracující,
mladí a nezaměstnaní
ÚSPĚCHY:
3 800 nových pracovních míst, 81 %
spotřebované energie nyní pochází
z obnovitelných zdrojů energie, odolnost
regionálního hospodářství vůči krizi je
vyšší než španělský průměr

Internetové stránky:
www.cenifer.com/
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V polovině 80. let 20. století bylo 86 %
energie do Navary přiváděno odjinud. Nyní
se však tento region, který býval vysoce
závislý na dovážených fosilních palivech,
navíc za velmi nestálé ceny, stal předním
producentem obnovitelných energií.
V roce 1994, kdy byl přijat první plán na
podporu obnovitelné energie, byly pro
tento region typické vysoké příjmy a nízká
nezaměstnanost. Jeho hospodářství však
bylo velmi závislé na několika málo průmyslových odvětvích, zejména na auto-
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mobilovém průmyslu, u nějž tehdy hrozilo,
že se produkce přesune mimo Španělsko.
Regionální vláda se rozhodla snížit svou
závislost na dovážených fosilních palivech,
vybudovat rozmanitější, odolnější ekonomiku a vytvořit stabilní lokální pracovní
místa. Spojila se proto s odbory, občanskou společností a místními orgány a obchodními asociacemi k zahájení strategie
přechodu z fosilních paliv na obnovitelné
zdroje energie.
»
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Problém nedostatku kvalifikovaných
pracovníků se vyřešil založením školicího
centra pro obnovitelnou energii určeného
mladým, nezaměstnaným a pracujícím,
kteří následně nalézali zaměstnání v tomto
novém odvětví. Zároveň bylo založeno
státní centrum pro aplikovaný výzkum
solární a větrné energie a energie z biomasy. Dnes je toto zařízení uznáváno na
mezinárodní úrovni, pracuje v něm 200
výzkumníků a realizuje projekty na pěti
kontinentech s využitím nejmodernějších
špičkových technologií.
Sice je stále ještě třeba mnoho práce, než
bude možné se zcela obejít bez fosilních
paliv, nicméně již teď jsou dosavadní výsledky působivé.
Odvětví obnovitelné energie dnes v Navaře zastupuje více než 100 společností,
mezi nimi závody vyrábějící větrné turbíny
a součásti solárních fotovoltaických systémů, provozovatelé poskytující provozní
a údržbářské služby pro systémy využívající
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obnovitelné energie a zařízení pro výzkum
a vývoj. Tyto společnosti mají společně
na kontě příjmy v celkové výši 3,5 miliard
eur ročně, přímo zaměstnávají 3 800 lidí
(2,6krát více než v roce 2002) a mají 5 %
podíl na HDP regionu (což je více než
dvojnásobek průměrné hodnoty v tomto
odvětví po celém Španělsku vzhledem
k HDP státu, 2,4 %).
Společnosti sídlící v Navaře vyrábějí 17 %
veškerých větrných turbín prodávaných
po celém světě. Pokud jde o produkci
obnovitelné energie, 81 % elektřiny spotřebované v regionu nyní pochází z obnovitelných zdrojů (oproti číslům z roku 2011,
kdy podíl v celém Španělsku činil 42,4 %
a v Evropě 20,6 %). Ukázalo se, že tento
region je neobvykle odolný vůči dopadu
hospodářské krize a od roku 2008 HDP
Navary klesl o 5,1 % méně, než o kolik za
stejnou dobu klesl HDP celého Španělska.
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Od roku 2009 španělská centrální vláda radikálně omezila
programy podpory pro obnovitelné energie a především tyto
škrty vedly k poklesu počtu pracovních míst v tomto odvětví po
celé zemi na polovinu. Například v červenci 2013 vláda přijala
reformu energetiky podporující fosilní paliva se zachováním oligopolní moci pěti hlavních španělských energetických společností. Navzdory tomu se navarrské energetice zatím daří tomuto
trendu vzdorovat.

photo: ©Ries van Wendel de Joode / HH
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LONDÝN, SPOJENÉ
KRÁLOVSTVÍ:

MÍSTNÍ KOMUNITY
PRO ZELENÉ
ZNALOSTI A
PRACOVNÍ MÍSTA

ČINNOST:
Místní komunity se chopily iniciativy za
zelenější sousedství podporující začlenění
obyvatel, poskytují lidem hledajícím práci
školení v oblasti zelených znalostí a vytvářejí
zelená pracovní místa
KDE NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA
VZNIKAJÍ?
Sběr dešťové vody, zateplování budov,
poradenství ohledně přístupu ke grantové
podpoře, instalace solárních fotovoltaických
systémů, komunitní zahrádkaření,
kadeřnictví, recyklace, nakládání s odpady
KDO?
Místní komunity, zaměstnavatelé, lidé
hledající práci, odbory, poskytovatelé
vzdělávacích služeb, místní orgány
ÚSPĚCHY:
Vzniklo více než 500 možností školení, 100
nezaměstnaných se rekvalifikovalo a byla jim
nabídnuta práce, s velkými zaměstnavateli
byly uzavřeny dohody o zaměstnanosti a
umisťování pracovníků.

Internetové stránky:
www.unionlearn.org.uk/our-work-and-projects/skillsinvestment/skills-green-economy/green-skills-partnership
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Zelená odvětví jsou ve Spojeném království stále více vnímána jako významný zdroj
růstu pro celou zemi. V letech 2011–2012
v něm byl přímo zaměstnán jeden milion
pracovníků na plný úvazek. Očekává se,
že do roku 2020 vznikne v tomto sektoru
téměř půl milionu nových pracovních míst.
V roce 2011 zaměstnavatelé, odbory,
vzdělávací instituce, místní orgány a
zástupci komunit zahájili partnerství
pro zelené znalosti London Green Skills
Partnership, aby tak využili potenciál zelených pracovních míst. Toto partnerství
je iniciativou vycházející zdola a má tři
cíle: vytvořit místní sítě pro vzájemnou
spolupráci, poskytovat školení, pracovní a
vzdělávací zkušenosti pro místní lidi včetně
nezaměstnaných a transformovat komunity v ekologičtější, bezpečnější, čistší prostředí podporující začlenění.
Lidé hledající práci absolvují školení v
oblasti základních i specifických znalostí
životního prostředí potřebných k přecho- »
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du do zaměstnání na zelených pozicích
ve velmi rozmanitých oblastech, jakými
jsou zdokonalování budov, kadeřnictví a
nakládání s odpady. Absolventi školení také
působí jako „zelení vyslanci“ ve svém okolí a
na pracovišti, sdílejí své zelené znalosti s kolegy a sousedy a přispívají tak k další změně.

• Vznik více než 500 možností školení na
základě všech iniciativ

Zelená pracovní místa vznikají v oblasti
sběru dešťové vody, zateplování budov,
poradenství ohledně přístupu ke grantové
podpoře, instalaci solárních fotovoltaických systémů, komunitního zahrádkaření
(sekání trávy, správa lesů, kompostování),
využívání ekologicky šetrných výrobků
v kadeřnictví, recyklaci, nakládání s odpady a poradenství ohledně omezování
produkce odpadů.

• Založení průkopnického družstva pracujících, Lewisham New Leaf Collective,
které začleňuje produkci obnovitelné
energie do udržitelného vybavování
budov pro sociální bydlení

Partnerství se v první fázi rozvinulo ve
východním a jižním Londýně a následně se
rozšířilo po celém městě; v současné době
se do něj zapojily i jiné části Spojeného
království. Mezi úspěchy mimo jiné patří:
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• Zajištění školení a nabídka pracovních
zkušeností v zahradnictví, nakládání s
odpady a vybavování budov pro 100
nezaměstnaných

• Uzavření dohod s některými z největších
stavebních společností a poskytovateli
služeb o možnostech pracovního umisťování, garantovaných pohovorů, odborné
přípravy a zaměstnání pro pracující a
nezaměstnané v jižním Londýně v oborech spojených s úsporami energie a
udržitelností.
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ČESKÁ
REPUBLIKA:

NOVÁ PRACOVNÍ
MÍSTA A ÚSPORY
ENERGIE

ČINNOST:
Vytvoření stabilních lokálních pracovních
míst a úspora energie v domácnostech
KDE NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA
VZNIKAJÍ?
Malé a střední společnosti ve stavebnictví
KDO?
Jednotlivé domácnosti, které využívají dotací
a úspor energie
ÚSPĚCHY:
Vzniklo nebo se zachovalo 16 000
pracovních míst, potenciál vzniku 70 000
dlouhodobých pracovních míst do roku
2020, úspory nákladů na energii v
domácnostech ve výši až 40 miliard korun
ročně, snížení emisí CO2

Internetové stránky:
www.zelenausporam.cz/sekce/582/aboutthe-green-savings-programme/
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V roce 2009 spustil ministr za Stranu zelených celostátní program Zelená úsporám (2009–2012), v rámci něhož se podporovaly úspory energie
v soukromých domácnostech prostřednictvím přímých dotací ve výši až
30–75 % nákladů.
Program podporoval lepší zateplování (např. výměny starých oken
a dveří), výměny ekologicky nešetrných kotlů, nákup a instalaci solárních systémů a stavbu nových energeticky účinných domů. Dotace
byly financovány z veřejných příjmů z prodeje emisních povolenek CO2
v rámci evropského systému pro obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů (ETS), prostřednictvím něhož se v Evropě realizuje »
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Kjótský protokol. Program tedy nepředstavoval dodatečné zatížení daňových poplatníků
nebo veřejných rozpočtů.
V letech 2009 až 2012 tohoto programu
využilo přes 250 000 domácností po celé
republice, které získaly podporu ve výši více
než 20 miliard korun. Odhadované snížení
emisí CO2 v rámci tohoto programu činilo
na konci roku 2012 864 000 tun ročně, což
odpovídá celkovým emisím českého města se
69 000 obyvateli.
Vzniklo nebo bylo zachováno přibližně
16 000 pracovních míst, především v malých
a středních podnicích působících ve stavebnictví. Vládní dotace přidělené v rámci tohoto
programu domácnostem celkově ušetří až
40 miliard korun ročně jen v nákladech na
vytápění.
Odhaduje se, že v navazujícím programu (od
roku 2013 do 2020) vznikne nebo se zachová
přes 70 000 pracovních míst.
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TIRÁŽ
Tuto brožuru publikuje pracovní skupina Green New Deal
(Zelený nový úděl) parlamentní skupiny Zelených – Evropské
svobodné aliance v Evropském parlamentu. Její první část
vychází z předchozí práce poslankyně EP ze skupiny Zelených
Elisabeth Schroedter, zejména z brožury Green Jobs. The
opportunity for the European labour market, která byla
zveřejněna v roce 2011, a z usnesení Evropského parlamentu
Rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v
novém udržitelném hospodářství, přijatého dne 7. září 2010
(zpravodajka: Elisabeth Schroedter).
Výzkum: Ana Belén Sánchez a Daniza Hanz, Sustainlabour,
www.sustainlabour.org
Grafický design: Wickedfruit, www.wickedfruit.com
Tato brožura mohla být publikována díky příspěvkům našich
partnerů, partnerek, kolegů a kolegyň ve vnitrostátních
stranách zelených, zástupců, zástupkyň, členů a členek
různých iniciativ usilujích o vytvoření zelených pracovních míst
na národní, regionální a místní úrovni (o kterých je ostatně
tato brožura), úřadů poslanců a poslankyň EP působících
v pracovních skupinách Zelený nový úděl a Klimatické jádro
(Climate Core) skupiny Zelených – Evropské svobodné aliance.
Koordinace projektu: Stefanie Hundsdorfer, poradkyně
Zeleného nového údělu, skupina Zelených – Evropské
svobodné aliance
Asistence: Lonneke Bentinck
Další informace o Zeleném novém údělu najdete na stránkách
www.greennewdeal.eu
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Skupina Zelení - Evropská svobodná aliance
v Evropském parlamentu
Rue Wiertz 60
1047 Brusel
Belgie
Telefon: +32-2-2843045
www.greens-efa.eu
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Tato publikace a kompletní odkazy na
zdroje jsou k dispozici online na adrese
www.greennewdeal.eu/greenjobs

