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DARBO VIETŲ
KŪRIMO IR
EKONOMIKOS
ATSIGAVIMO
SKATINIMAS
Nedarbas yra viena iš skubiausiai spręstinų
Europos problemų. Daugiau nei 25 mln.
europiečių – per 10 % aktyvių gyventojų –
neturi darbo. Jaunimo situacija dar liūdnesnė – beveik vienas iš keturių jaunų žmonių iki
25 metų yra bedarbiai. Labiausiai nukentėjusiose Europos šalyse, tokiose kaip Graikija
ar Ispanija, daugiau nei pusė jaunuolių neturi
darbo, o griežto taupymo politika tik dar
sunkina situaciją.
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Tuo pat metu klimato ir aplinkosaugos
krizė tampa vis rimtesnė. Mokslininkai kaip
niekad įsitikinę, kad žmogaus veikla keičia
mūsų klimatą ir pabrėžia pavojus, jeigu
nebus imtasi stabdymo veiksmų. Tuo tarpu
ekonomistai perspėja, kad kuo ilgiau šiuos
veiksmus atidėliosime, tuo jie brangiau
mums kainuos1.
Tačiau yra išeitis: kurdami ekologiškesnę
savo ekonomiką mes galime suteikti
kokybiškas ekologiškas darbo vietas ir
taip kovoti su nedarbu, o tuo pačiu ir
klimato kaita bei aplinkos būklės prastėjimu. Tokios pastangos Europos Sąjungai
atneš vien naudą. Išlikdama „ekologijos
lydere“Europos Sąjunga padidintų eksportą 25 mlrd. eurų per metus, iki 2050 metų
sumažintų sąskaitas už energiją iki 350
mlrd. eurų per metus2, sumažintų mūsų
priklausomybę nuo importuojamos energijos ir nepastoviomis kainomis perkamų
išteklių bei sustiprintų Europos energetinį
saugumą.
1

Nicholas Stern, 2007 m. The economics of climate change.
The Stern Review.

Jeigu užtikrintume aktyvų socialinių partnerių dalyvavimą, sukurtume tikslines
profesinio mokymo ir švietimo programas
ir įgyvendintume ambicingą, tvirtą politiką,
skirtą inovacijoms ir ekologiškoms investicijoms skatinti, galėtume sukurti milijonus
tvarių, kokybiškų, žaliųjų darbo vietų,
daugelį iš jų vietos mažosiose ir vidutinėse
įmonėse visoje Europoje.
Šia brošiūra siekiama jus informuoti apie
Europos galimybes kurti ekologiškas darbo vietas ir Europos Parlamento Žaliųjų/
Europos laisvojo aljanso pastangas skatinti
ekologišką užimtumą.
Antroje brošiūros dalyje aprašomos sėkmės istorijos kuriant ekologiškas darbo
vietas Europoje. žaliosios darbo vietos
Europoje nėra kažkokia utopija: jos jau
egzistuoja!

2

5

Europos klimato fondas, 2010 m. Roadmap 2050: a practical
guide to a prosperous, low-carbon Europe.
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KAS YRA
ŽALIOSIOS
DARBO
VIETOS?

„Žalioji darbo vieta“ reiškia bet kokią profesinę veiklą, kuri padeda apsaugoti aplinką ir
kovoti su klimato kaita taupant energiją ir
žaliavas, skatinant atsinaujinančiąją energiją,
mažinant atliekas ir taršą arba apsaugant
biologinę įvairovę ir ekosistemas.
Tvarių vartojimo ir gamybos modelių kūrimas sudaro galimybę kurti naujas darbo

6

vietas ir paversti jau esamas kokybiškomis
ekologiškomis darbo vietomis ne tik
faktiškai visuose sektoriuose, bet taip pat
visoje vertės grandinėje: nuo mokslinių
tyrimų iki gamybos, platinimo ir techninės
priežiūros; naujuose aukštųjų technologijų
sektoriuose, tokiuose kaip atsinaujinančioji
energija; tradicinėje pramonėje, tokioje
kaip gamyba ir statyba; žemės ūkyje ir
žuvininkystėje; ir paslaugų sektoriuose,
tokiuose kaip viešasis maitinimas, turizmas,
transportas ir švietimas.
Mūsų požiūriu, žaliosios darbo vietos
suteikia deramą darbą, kuris savo ruožtu
garantuoja adekvačią socialinę apsaugą,
pakankamą uždarbį, sveikas darbo sąlygas,
pagarbą darbuotojų teisėms ir asmenišką
dalyvavimą priimant sprendimus, darančius įtaką mūsų gyvenimui.

3

Darbo vietų potencialo plėtimas naujoje tvarioje ekonomikoje,
Europos Parlamento rezoliucija, priimta 2010 m. rugsėjo 7 d.,
pranešėja: EP Žaliųjų frakcijos narė Elisabeth Schroedter.
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Europos Parlamento Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas intensyviai dirba siekdami užtikrinti,
kad Europoje būtų sukurta daugiau žaliųjų darbo
vietų. Pavyzdžiui, 2010 metais EP Žaliųjų frakcijos
narė paragino Europos Parlamentą priimti rezoliuciją, raginančią išnaudoti visą tvarios ekonomikos
darbo vietų potencialą, užtikrinant tinkamą darbą
ir socialiniu požiūriu teisingą perėjimą3. Visi šioje
brošiūroje pateikti Žaliųjų frakcijos reikalavimai
yra išdėstyti šioje rezoliucijoje.
DARBO VIETŲ SKAIČIUS ES ŽALIOJOJE
PRAMONĖJE IR TERŠIANČIUOSE SEKTORIUOSE
Ekologiška pramonė
3.4 mln.
Automobilių gamyba
2.7 mln.

Cheminės medžiagos
2.4 mln.
Netaurieji metalai
1.4 mln.
Tekstilė
1.3 mln.

2008 m. ES-27 statistika. Šaltinis: Europos Komisija, 2011 m.: ES aplinkos
politika, remianti darbo vietų kūrimą ir augimą
Taip vadinama „žalioji pramonė“ apima visas veiklas, susijusias su
technologijų, produktų ir paslaugų kūrimu, kurios padeda įvertinti,
sukliudyti arba ištaisyti vandeniui, orui ar žemei daromą žalą ir pasiūlyti
sprendimus aplinkosaugos problemoms, tokioms kaip atliekos, triukšmas ir žala ekosistemoms. Tokių sprendimų pavyzdžiai – atliekų ir vandens tvarkymas, oro taršos kontrolė, perdirbimas, atsinaujinančiosios
energijos gamyba ir biologinės įvairovės apsauga.
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Literatūroje teigiama, kad investuojant į
tvarią ekonomiką sukuriama ir išsaugoma
daug darbo vietų tiek besivystančiuose,
tiek tradiciniuose sektoriuose. Taigi yra
pakankamai duomenų, kad perėjimas
prie žaliosios ekonomikos galiausiai turės
teigiamą poveikį užimtumui ir parodys,
kad tvari ūkinė veikla, tokia kaip energijos taupymas ar ekologinė žemdirbystė,
reikalauja daugiau darbo nei veikla, kurią
ji pakeis.4

1.200.000

5

CE, GHK, IER, 2011 m. Studies on Sustainability Issues – Green
Jobs; Trade and Labour (Tvarumo aspektų tyrimai – žaliosios
darbo vietos; Prekyba ir darbas). Galutinė ataskaita Europos
Komisijai, Užimtumo GD.
EurObserv’ER, 2012 m.The State of Renewable Energies in
Europe (Atsinaujinančiosios energijos būklė Europoje),
dvyliktoji EurObserv’ER ataskaita.
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ES-27 statistika. Šaltinis: ECORYS, 2012 m. Darbo vietų skaičius priklauso nuo
to, kaip pagerėja aplinkos ir išteklių efektyvumas

Tikslų žmonių skaičių žaliosiose darbo
vietose sunku nustatyti, kadangi žmonės
skirtingai supranta, kas yra „žalioji darbo
vieta“. Be to, trūksta standartizuotų duomenų, ypač ne žaliąsias sektoriuose, kur
ekologiškas darbo vietas Europoje įmonės
kuria siekdamos gerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą.

4

DARBO VIETŲ KŪRIMAS 2000–2008 M.

1.500.000

Nuo 2008 m. atsinaujinančiosios energijos sektoriuje sukurta daug darbo vietų. 2009–2010 m. šiame
sektoriuje suskaičiuota apie 1 mln. darbo vietų, kurios
pasirodė atsparios krizei. Net ir 2010–2011 m. darbo
vietų skaičius išaugo, pasiekdamas 1.186.000.5 Jei Europa imsis ambicingos klimato politikos, šio sektoriaus
potencialas bus dar didesnis. 2011 m. Europos Komisija
paskaičiavo, kad laikantis tikslo gauti 100 % energijos iš
atsinaujinančiųjų išteklių, iki 2020 m. būtų galima sukurti 3 mln. naujų darbo vietų,6 o iki 2050 m. – 6 mln.
darbo vietų.7

6

7

Europos Komisija, 2011 m. KOM(2011) 31 galutinis,
Atsinaujinančioji energija. Siekiant 2020 m. tikslo
Europos atsinaujinančiosios energijos taryba, 2010 m.
RE-thinking 2050. A 100% Renewable Energy Vision for the
European Union.
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Padidinus išteklių naudojimo efektyvumą Europoje galima sukurti nuo 1,4 iki 2,8 mln.
darbo vietų8. Be to, apie 14,6 mln. darbo vietų tiesiogiai priklauso nuo ekosistemų ir
biologinės įvairovės, įskaitant miškininkystės, žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose.9
Pavertus šiuos sektorius ekologiškais išaugtų juose dirbančių žmonių skaičius. Pavyzdžiui,
skaičiuojama, kad lyginant su tradiciniu žemės ūkiu, ekologiniame žemės ūkyje vienam
hektarui būtų įdarbinta 10–20 % daugiau žmonių.10
Plieno pramonės pavyzdys rodo, kaip perėjimas prie žaliosios ekonomikos taip pat padeda
išsaugoti darbo vietas tradiciniuose, silpnėjančios pramonės sektoriuose. Vėjo turbinoms
reikalingas kokybiškas plienas, ir šis poreikis atveria naujas rinkos nišas pramonei ir darbo
vietų išsaugojimui.

ŽALIOSIOS DARBO VIETOS EUROPOJE
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ES-27 statistika. Šaltiniai: Transportas, įskaitant: Viešasis transportas (2008 m.: 1.200.000): UITP, 2008 m. Viešasis transportas: Protingas
ekologiškas sprendimas!; Geležinkeliai (2004 m.: 900.000): Europos Komisija, 2008 m. Link integruotos Europos geležinkelių erdvės. Atliekų
tvarkymas ir perdirbimas, nuotekų tvarkymas, vandens tiekimas, kita (biologinė įvairovė, oras, dirvožemis ir gruntinis vanduo, triukšmas ir
vibracijos) (2008): ECORYS, 2012 m. Darbo vietų skaičius priklauso nuo to, kaip pagerėja aplinkos ir išteklių efektyvumas. Atsinaujinančioji
energija (2011 m.): EurObserv‘ER, 2012 m. Atsinaujinančiosios energijos būklė, dvyliktoji EurObserv‘ER ataskaita. Ekologinė žemdirbystė
(2007 m.): ECORYS, 2012 m. Energijos efektyvumas pastatuose (2009): ECORYS, 2012.
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8

GWS, 2011 m. Macroeconomic modelling of sustainable development and
the links between the economy and the environment (Makroekonominis
tvarios plėtros modeliavimas ir ekonomikos ryšys su aplinka), ataskaita
Europos Komisijai, Aplinkos GD, kurią parengė Kembridžo ekonometrija,
Ekonominės struktūros tyrimų institutas, Tvarios Europos tyrimų institutas
ir Vupertalio klimato, aplinkos ir energetikos institutas.

11

9

10

FEMM, GHK, Ekologijos institutas, IEEP, 2011 m. The Social Dimension of
Biodiversity Policy (Biologinės įvairovės politikos socialinis aspektas).
Sustainlabour, 2013 m. Green Jobs and related policy frameworks. An
overview of the European Union (žaliosios darbo vietos ir susijusios
politikos strategijos. Europos Sąjungos apžvalga).
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Visą žaliojo užimtumo potencialą galima
išnaudoti tik tuo atveju, jei ilgalaikių teisinių ir finansinių strategijų sąlygos užtikrina
tvarias investicijas ir skatina inovacijas.

VISO ŽALIŲJŲ
DARBO VIETŲ
POTENCIALO
IŠNAUDOJIMAS
12

Europos Parlamento Žaliųjų frakcija aktyviai
ragina patvirtinti šias strategijas. Kalbant
apie energijos taupymą, mes sėkmingai
užsitikrinome daugumos paramą, siekiant
ambicingų, įpareigojančių tikslų iki 2020 m.11
ir 2030 m. ES vyriausybės kol kas atsisakė
ratifikuoti šiuos tikslus, tačiau Žaliųjų frakcija toliau ragins juos priimti, siekiant didelio
masto darbo vietų kūrimo. Efektyvios energijos efektyvumo priemonės galėtų Europoje
sukurti arba išsaugoti 2 mln. žaliųjų darbo
vietų.12 Daugelis šių darbo vietų būtų sukurta
pastatų renovacijos sektoriuje – viename iš
labiausiai nukentėjusių per ekonomikos krizę.
Be to, šios darbo vietos būtų neperkeliamos
ir būtų sukurtos mažosiose ir vidutinėse
įmonėse.
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Žaliųjų frakcijai/Europos laisvajam aljansui
taip pat pavyko įvesti griežtesnes taisykles
ES išlaidoms, skirtoms tvariems projektams,
kurie prisideda prie darbo vietų kūrimo. Pavyzdžiui, mes sėkmingai apgynėme Europos
regionų privalomąjį investavimą į energijos
taupymą ir atsinaujinančiąją energiją. Svarbu,
kad neturtingesnės valstybės narės klimato
ir aplinkosaugos priemonėms galės išleisti
daugiau ES lėšų nei anksčiau. Vienoje naujoje
ataskaitoje teigiama, kad skiriant ES regioninės plėtros fondo lėšas žaliosioms investicijoms būtų sukurta daugiau darbo vietų nei
išleidžiant tą pačią sumą anksčiau finansuotai veiklai.13 Be to, Žaliųjų frakcija sėkmingai
išsaugojo taisykles, reguliuojančias ES lėšų
investavimą į ekologinę žemdirbystę ir tvarią
žuvininkystę.
Taip pat, atsižvelgiant į naująsias ES viešųjų
pirkimų taisykles, Žaliųjų frakcija pasiekė,
kad būtų privalomai vertinami aplinkosaugos, socialiniai ir sąžiningos prekybos kriterijai bei svarstoma privalomųjų ekologinių
ženklų galimybė. Visi šie Žaliųjų frakcijos
pasiekimai smarkiai paskatintų žaliųjų darbo vietų kūrimą.

13

Tik tvirtai laikantis perėjimą prie žaliosios
ekonomikos skatinančios politikos bus
galima ilgainiui sukurti ir išsaugoti žaliąsias
darbo vietas. Pavyzdžiui, Ispanijoje, kuri
2008 m. vis dar buvo Europos lyderė atsinaujinančiosios energijos srityje, vėlesnės
centrinės vyriausybės nuo 2009 m. drastiškai apribojo paramos programas šiame
sektoriuje, ir būtent tai lėmė, kad darbo
vietų šiame sektoriuje visoje šalyje nuo
tada sumažėjo perpus.14

11

Energy Efficiency Directive, report adopted by the European Parliament
on 11 September 2012, Rapporteur: Green MEP Claude Turmes.

12

Europos Komisija, 2011 m. SEC (2011) 779: Prie Efektyvaus energijos
vartojimo plano pridedamas poveikio vertinimas.

13

GHK, 2011 m.: Evaluating the Potential of Green Jobs in the next
Multi-annual Financial Framework (žaliųjų darbo vietų potencialo
įvertinimas kitoje daugiametėje finansinėje programoje).

14

Ispanijos atsinaujinančiosios energijos pramonės asociacijų UNEF,
Protermosolar ir AEE duomenys. Surinko laikraštis „Cinco Días“.
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KONKURENCINIO
PRANAŠUMO IŠLAIKYMAS
Europos Sąjunga privalo investuoti į tvarią
ekonomiką dabar, jeigu nori išlaikyti lyderės poziciją žaliųjų prekių kūrimo ir gamybos srityje. Ilgą laiką Europa buvo pasaulinė lyderė aplinkosaugos ir tvarumo srityse
ir dominavo atsinaujinančiosios energijos
pasaulinėje rinkoje. Tačiau dabar ją vejasi
kitos ekonomikos. Pavyzdžiui, nuo 2011 m.
Europos investavimas į atsinaujinančiąją
energiją sumažėjo, tuo tarpu Kinijos investicijos pastaraisiais metais stabiliai augo.

INVESTICIJOS Į ATSINAUJINANČIĄJĄ
ENERGIJĄ 2004–2012 M.
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Šaltinis: Frankfurto mokykla-UNEP centras/BNEF, 2013 m. Global Trends in
Renewable Energy Investment 2013 (Pasaulinės investavimo į atsinaujinančiąją
energiją tendencijos)
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Europa išlaikys savo pasaulinės lyderės
statusą tik jeigu investuos dabar – ir
dideliu mastu – į tvarią ekonomiką, priims
ambicingus aplinkosaugos teisės aktus ir
teiks pirmenybę klimatui bei aplinkosaugai
savo biudžete. Tik tuo atveju didelė dalis
pasaulyje numatomų sukurti žaliųjų darbo
vietų bus sukurta Europoje.
Šiame kontekste Europos Parlamento Žaliųjų
frakcija pateikė „Pramonės renesanso kuriant tvarią Europą“ (RISE) strategiją, skirtą
išnaudoti tvarumą didinant Europos pasaulinį konkurencingumą ir sukurti platų spektrą
kokybiškų žaliųjų darbo vietų.15

didelę žalą mūsų klimatui. Laimei, egzistuoja
aplinką tausojančios alternatyvos, ir per
400 Europos gamintojų bei įmonių jas jau
naudoja. Remdamasis Žaliųjų frakcijos nario
iniciatyva, Europos Parlamentas nutarė šių
kenksmingų dujų laipsniškai atsisakyti.16 Kadangi iki 90 % šias labai kenksmingas dujas
naudojančių sistemų yra importuojamos, šie
draudimai bus naudingi Europos tvarių alternatyvių gamintojams ir paskatins žaliąsias
darbo vietas.

Be to, Žaliųjų frakcija aktyviai remia pažangias įmones, investuojančias į efektyvius,
tvarius produktus. Pavyzdžiui, daugelyje
šaldymo ir oro kondicionavimo sistemų vis
dar naudojamos „didžiausią šiltnamio efektą
sukeliančios dujos“, kurios daro nepaprastai

Europos reindustrializacija siekiant skatinti konkurencingumą
ir tvarumą, Europos Parlamento rezoliucija, priimta 2014 m.
sausio 15 d., pranešėjas: EP Žaliųjų frakcijos narys Reinhard
Bütikofer.

15	

15

ES reglamentas dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų,
tarpinstitucinis susitarimas, priimtas Europos Parlamento
2014 03 12 d., pranešėjas: EP Žaliųjų frakcijos narys Bas
Eickhout.

16	
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MAŽINIMAS,
TINKAMO
DARBO
SKATINIMAS
photo: ©Mordolff

16

ŽALIOSIOS DARBO VIETOS # SĖKMINGI SPRENDIMAI EUROPAI

Jau ilgą laiką Europos įmonės bandė
konkuruoti pasaulyje mažindamos darbo
sąnaudas, t.y., atlyginimus ir socialinio
draudimo įmokas. Vis dėlto, gamybos procese sunaudojamų medžiagų ir energijos
sąnaudos dažnai daug kartų viršija darbo
sąnaudas. Todėl sėkmingas energijos ir
medžiagų taupymas, kuris yra pagrindinis
ekologiško verslo tikslas, suteiks konkurencinį pranašumą ateityje.

GAMYBOS SĄNAUDOS
EUROPOS PRAMONĖJE

Energija bei
žaliavos ir atsargos
bendrai 38–60 %

Energijos taupymas ir efektyvesnis išteklių naudojimas padeda mažinti gamybos
sąnaudas ir išgelbėti gamyklas nuo uždarymo, ir tuo pačiu užtikrinti darbuotojams
tinkamą atlygį. Daugelis profesinių sąjungų
ir darbo tarybų tai pripažino ir įsipareigojo
skatinti tausiai energiją ir išteklius naudojančią gamybą kaip būdą sumažinti spaudimą darbo sąnaudoms.
Europos Parlamentas įpareigojo Žaliųjų frakciją parengti žaliavų strategiją, orientuotą į
dar didesnį išteklių naudojimo veiksmingumą
ir išteklių pakartotinį naudojimą bei perdirbimą, siekiant sukurti darbo vietas, padidinti
konkurencingumą ir apsaugoti aplinką.17

Kitos sąnaudo
bendrai 32–37 %

Personalas
18–20 %

Šaltinis: „Greenovate! Europe”, 2012 m. Guide to resource efficiency
in manufacturing (Išteklių naudojimo efektyvumo gamybos pramonėje vadovas).
Vidutiniškai Europos gamybos įmonėse darbas sudaro tik
18–20 % visų gamybos sąnaudų, tuo tarpu žaliavos ir atsargos
sudaro 30–45 %, o energija kainuoja 8–15 %.

17

17

Veiksminga Europos žaliavų strategija, Europos Parlamento
rezoliucija, priimta 2011 m. rugsėjo 13 d., pranešėjas: EP Žaliųjų
frakcijos narys Reinhard Bütikofer.
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SOCIALINIU
POŽIŪRIU
TEISINGAS
PERĖJIMAS
PRIE ŽALIOSIOS
EKONOMIKOS
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Kaip žaliesiems, mums labai svarbu, kad
žaliosios darbo vietos suteiktų deramą
darbą, kuris garantuotų adekvačią socialinę apsaugą, pakankamą uždarbį, sveikas
darbo sąlygas, pagarbą darbuotojų teisėms
ir asmenišką dalyvavimą priimant sprendimus, įtakojančius mūsų gyvenimus.
Užtikrinti tinkamas darbo sąlygas naujuose
sektoriuose, tokiuose kaip atsinaujinančioji
energija, gali būti didelis iššūkis. Europos
metalo apdirbėjų federacijos (EMF) atliktas Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos,
Nyderlandų ir Danijos vėjo energijos
sektoriaus tyrimas rodo, kad konkurencinis spaudimas, netinkamas darbuotojų
atstovavimas, laikinosios darbo sutartys
ir kvalifikuotų darbuotojų stygius kenkia
darbo sąlygoms.18 Vis dėlto, faktai skiriasi
– Vokietijoje ir Ispanijoje atliktas tyrimas
parodė, kad darbo vietų kokybė atsinaujinančiosios energijos sektoriuje yra gera,19
tuo tarpu atliekų tvarkymo pramonėje
nesveikos darbo sąlygos ir mažas uždarbis
kelia problemų.

19

Be to, aplinkos pokyčiai reikalauja lankstumo. Darbuotojai turi būti tikri, kad juos
saugo veiksmingas darbuotojų atstovavimas ir socialinė apsauga, kurią užtikrina
atitinkamos valstybės narės sistema.
Europos Parlamento Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas reguliariai susitinka su
profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovais,
kad aptartų, kaip užtikrinti tinkamą darbą
žaliuosiuose sektoriuose ir socialiniu požiūriu teisingą perėjimą, kurio metu darbuotojai būtų realūs partneriai ir dėl permainų
nepatirtų skriaudos. Be to, Žaliųjų frakcija
primygtinai ragina Europoje užtikrinti stiprias socialinės apsaugos sistemas, ypač
perėjimo prie žaliosios ekonomikos metu ir
darbuotojams, kurie laikinai neturi darbo.

18

Europos metalo apdirbėjų federacija (EMF) ir PCG: The
European Wind Energy Sector: Green and Social? New
Pathways for Workers Representation in the European Wind
Sector.

19

Tarptautinė darbo organizacija, 2013 m.: Sustainable
development, decent work and green Jobs. Tarptautinė darbo
konferencija, 102-oji sesija.
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photo: ©lisafx
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Europos Parlamento Žaliųjų frakcija ragina imtis visapusiško švietimo
ir profesinio mokymo iniciatyvos žaliosioms darbo vietoms visuose
gebėjimų lygiuose. Perėjimas prie žaliosios ekonomikos turi suteikti
galimybes kiekvienam: jaunam ir senam, vyrui ir moteriai, aukštos ir
žemesnės kvalifikacijos, bedarbiui ir turinčiam darbą. Visi darbuotojai
turi teisę į profesinį mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą.
Profesinio mokymo ir švietimo programos turi užtikrinti, kad darbuotojas, kuris, tarkim, praleido 30 metų dirbdamas akmens anglių gavyboje,
įgytų gebėjimus, reikalingus gauti ekologišką darbą. Tai absoliučiai būtina norint išnaudoti visą perėjimo prie žaliosios ekonomikos darbo vietų
potencialą. Darbdaviai, darbuotojai ir vyriausybės yra bendrai atsakingos už nuoseklaus švietimo ir profesinio mokymo strategijų parengimą.
Pirmame etape reikės identifikuoti naujus ir būsimus gebėjimų poreikius
ir nustatyti darbuotojų gebėjimų spragas.
Europos Parlamento Žaliųjų frakcijai pavyko užtikrinti, kad įdarbinimo ir
profesinio mokymo priemonėse, finansuojamose iš ES lėšų, būtų atsižvelgta
į perėjimą prie žaliosios ekonomikos. Mes taip pat smarkiai kovojame už
darbuotojų pagrindinės teisės į profesinį mokymą skatinimą ir didesnę demokratiją darbo vietoje. Inovacija ir kūrybiškumas atsiranda ne tik mokslinių tyrimų įstaigose, bet ir gamyklose, kur darbuotojai siūlo naujas idėjas.

21
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MOTERYS
ŽALIOSIOSE
DARBO VIETOSE
Žaliųjų darbo vietų kūrimo potencialas ypač didelis tam tikruose sektoriuose,
tokiuose kaip statyba, saulės ir vėjo jėgainės ir energijos bei išteklių taupymo
technologijų tyrimai. Šiuose ES valstybių narių sektoriuose tradiciškai dominuoja
vyrai, ir darbdavių bei kolegų išankstinis nusistatymas dažnai toks gilus, kad daugelis moterų vis dar patiria diskriminacijos grėsmę. Tuo pat metu, jaunos moterys
šiandieną retai renkasi profesijas, susijusias su matematika, kompiuterija, gamtos
mokslais ir technologija.

22

ŽALIOSIOS DARBO VIETOS # SĖKMINGI SPRENDIMAI EUROPAI
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Europos Parlamento Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas smarkiai remia
moterų dalyvavimą žaliojoje ekonomikoje. Pavyzdžiui, EP Žaliųjų frakcijos nariai
pasiūlė šias dvi iniciatyvas: Europos Parlamento rezoliuciją dėl ekonomikos ir finansų
krizės lyčių aspektų20 raginimą ES imtis iniciatyvos skatinant lyčių pusiausvyrą vyrų
dominuojamuose sektoriuose.21 Žaliųjų frakcijai taip pat pavyko užtikrinti privalomąjį
lyčių lygybės vertinimą, kai ES pinigai išleidžiami regioninės plėtros ir socialiniams
projektams, kadangi mūsų užsakytos studijos šia tema parodė, jog lyčių lygybė dar
yra toli nuo realybės.

20	 

Ekonomikos krizės poveikis lyčių lygybei ir moterų
teisėms, Europos Parlamento rezoliucija, priimta
2010 m. birželio 17 d., pranešėjas: EP Žaliųjų frakcijos
narys Raül Romeva.

Darbo vietų potencialo plėtimas naujoje tvarioje
ekonomikoje, Europos Parlamento rezoliucija, priimta
2010 m. rugsėjo 7 d., pranešėja: EP Žaliųjų frakcijos narė
Elisabeth Schroedter.

21	
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SĖKMĖS ISTORIJOS:
ŽALIŲJŲ DARBO VIETŲ
KŪRIMAS EUROPOJE

ŽALIOSIOS DARBO VIETOS
NĖRA UTOPIJA. PAŽANGA
SIEKIANT DAUGIAU
TVARUMO PADARYTA
DAUGELYJE VIETŲ VISOJE
EUROPOJE, SUKURIANT
DARBO VIETAS.
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ANAVROS MIESTELIS,
GRAIKIJA:

TVARI VIETOS
PLĖTRA DARBO
VIETŲ KŪRIMUI
IR KLESTĖJIMUI

VEIKLA:
tvari vietos plėtra, siekiant sukurti visišką
užimtumą ir klestėjimą
KUR KURIAMOS DARBO VIETOS?
ekologiška žemdirbystė ir gyvulininkystė,
vietinė atsinaujinančiosios energijos gamyba,
ekologinis turizmas
KAS?
Vietos bendruomenė ir valdžia, ūkininkai,
vietos verslas, vietos profesinio lavinimo
mokykla
PASIEKIMAI:
nulinis nedarbas, didesnis gyventojų skaičius,
60.000 eurų papildomų miestelio pajamų
per metus, nauja viešoji infrastruktūra,
geresnė gyvenimo kokybė

Interneto svetainė:
www.anavra-zo.gr/en
26
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Tradiciniai gyvulių augintojai perėjo prie
integruotosios, žaliosios gyvulininkystės,
įkurdami tris ūkius, kuriuose iš viso augino 25.000 gyvulių, įskaitant avis, ožkas,
karves ir kiaules, kurios visos laisvai ganėsi
kalnuose. Miestelėnai taip pat įrengė viešąją skerdyklą su sertifikuotu ekologišku
skyriumi ir atitinkančią atitinkamus tarptautinės kokybės standartus.
photo: ©Stamatis Lagkanis

Atokus pietryčių Graikijos kalnų miestelis
Anavra labai sėkmingai išnaudojo perėjimo
prie žaliosios ekonomikos darbo vietų potencialą. Nuo 2000 iki 2010 m. miestelio
nedarbo lygis pasiekė nulį, gyventojų
skaičius išaugo beveik du kartus nuo 300
iki 550 ir miestelėnų gyvenimo kokybė
pagerėjo. Anavros perėjimas prie žaliosios
ekonomikos patraukė pasaulio dėmesį,
kai praeityje skurdus, atsiskyręs miestelis
virto tvarios vietos plėtros pavyzdžiu.
Miestelio transformacija prasidėjo 1990ųjų viduryje ir baigėsi esminiais pokyčiais
keliuose sektoriuose.

27

Tuo pačiu metu, siekdama pati apsirūpinti
energija, Anavra pastatė vėjo jėgainių
parką iš 20 turbinų, kurio bendroji galia
iki 17,5 megavatų ir kuris gali aprūpinti
elektra 12.500–13.000 namų. Šiuo metu
statomi dar du vėjo jėgainių parkai iš 23
turbinų, kurių bendroji galia 20 megavatų. Tikimasi, kad šie projektai sukurs 20
nuolatinių ir 100 laikinų darbo vietų. Visas
energijos perteklius yra parduodamas, ir
vien pirmasis vėjo jėgainių parkas miesteliui papildomai atnešė apie 60.000 eurų
pajamų per metus. 2010 m. miestelis,
bendradarbiaudamas su vietos profesinio
lavinimo mokykla, pradėjo planuoti nedi- »

ŽALIOSIOS DARBO VIETOS # SĖKMINGI SPRENDIMAI EUROPAI

delės hidroelektrinės ir biomasės šildymo
sistemos statybą.
Taip pat miestelis įkūrė 240 akrų Goura
gamtos ir kultūros parką, kuris paskatino
ekologinį turizmą ir nuo 2000 iki 2012 m.
pritraukė per 8.500 lankytojų.
Anavros tvarios plėtros planas ne tik sukūrė darbo vietas ir padidino individualias pajamas, bet ir suteikė vietos bendruomenei
priemones vystyti viešąją infrastruktūrą ir
taip pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę. Pavyzdžiui, miestelėnai įrengė skverus
ir vandens siurblius, kaimo medicinos
centrą, švietimo ir sporto įstaigas, senelių
namus ir benamių namus. Miestelio nedarbo ir nusikalstamumo lygis siekia nulį, o jo
jaunimas nebesikrausto gyventi kitur.

ES vidurkio, o 2013 m. nedarbas buvo
27,8 % – 160 % didesnis už ES vidurkį.
Anavros sėkmę daugiausia lėmė tvirtas asmeninis vadovavimas ir ES fondų parama.
Remiantis oficialiais skaičiavimais, jei
Graikijai pavyktų pasukti savo ekonomiką
tvariu keliu, būtų sukurta 210.000 žaliųjų
darbo vietų, iš kurių 27.000 būtų nuolatinės.

Tokia teigiama socialinė ir ekonominė
Anavros padėtis šiandien dar labiau stebina turint galvoje tai, kaip smarkiai Graikija
nukentėjo nuo ekonomikos krizės. 2012 m.
BVP vienam gyventojui siekė tik 75 % visos

28

ŽALIOSIOS DARBO VIETOS # SĖKMINGI SPRENDIMAI EUROPAI

photo: ©Stamatis Lagkanis
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BRĖMERHAFENAS,
VOKIETIJA:

DARBO VIETOS
DARBUOTOJAMS
IŠ SILPNĖJANČIOS
PRAMONĖS
SEKTORIŲ

VEIKLA:
darbo vietos darbuotojams iš silpnėjančios
pramonės sektorių
KUR KURIAMOS DARBO VIETOS?
vėjo energija, statyba, inžinerijos ir plieno
pramonės sektoriai, vietos mažosios ir
vidutinės įmonės
KAS?
vietos ir regiono valdžia, mokslininkai,
darbuotojai ir vietos verslas
PASIEKIMAI:
1000 vėjo energijos darbo vietų
Brėmerhafene, 4050 atsinaujinančiosios
energijos darbo vietų Brėmeno federalinėje
žemėje

Interneto svetainė:
http://offshore-windport.de/en/home.html
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Vadovaujant žaliesiems, perėjimas prie
žaliosios ekonomikos tapo 1998–2005 m.
Socialdemokratų ir Žaliųjų koalicijos federalinės vyriausybės prioritetu, kuris davė
pradžią šalies energetikos revoliucijai.
Remiantis oficialia statistika, Vokietijoje iki
2008 m. aplinkosaugos sektoriuje dirbo
1,93 mln. žmonių – 37 % daugiau nei prieš
10 metų.
Brėmerhafenas, 120.000 gyventojų turintis pajūrio miestas Brėmeno federalinėje
žemėje, panaudojo ekologinimo tendenciją savo ekonomikai restruktūrizuoti, kuri
tradiciškai buvo orientuota į laivų statybą.
1980-ųjų pabaigoje miestas patyrė gilų
ekonomikos nuosmukį, po kurio smarkiai
krito paklausa ir kaip niekad išaugo užsienyje įsikūrusių įmonių konkurencija. Dėl to
buvo prarasta itin daug darbo vietų (3.500
vien dėl laivų statyklų uždarymo), miesto
gyventojų sumažėjo bemaž 30 %, o nedarbo lygis 1997 m. pasiekė 21 %. 2001 m.
Brėmerhafeno miesto taryba nusprendė
pamėginti pakeisti šią tendenciją išnau-
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»

dojant pagrindines savo vertybes – kvalifikuotą darbo jėgą, plačias technologijų
žinias jūrų transporto sektoriuje ir uosto
įrenginių gamyboje, ir paskatinti vėjo energiją, ypatingą dėmesį skiriant jūros vėjo
jėgainių parkams.
Buvo imtasi įvairių veiksmų, įskaitant investicijas į infrastruktūrą, vėjo sektoriaus
mokslinius tyrimus ir sustiprintą atitinkamą
profesinį mokymą. 2002 m. įkurta Vėjo
energijos agentūra (WAB) – 300 įmonių
ir institutų, dirbančių vėjo energijos srityje
(gamybos, įrengimo ir mokslinių tyrimų)
tinklas, kuris būtų nacionaliniu jūros vėjo
pramonės centru.

mažosios ir vidutinės įmonės statybos,
inžinerijos ir plieno pramonės sektoriuose,
taip pat įmonės, gaminančios vėjo turbinų
komponentus. Reikės ir toliau dėti nuolatines pastangas, kad būtų sumažintas aukštas nedarbo lygis (2013 m. rugpjūčio mėn.
jis siekė 11,1 %), tačiau sėkmingai sukurtas
vėjo energijos sektorius neabejotinai padėjo palengvinti regiono problemas.
Vokietijos Žaliųjų partija, Aljansas 90/
Žalieji, dalyvaujanti Brėmeno regioninėje
vyriausybėje nuo 2007 m., atliko pagrindinį vaidmenį raginant kurti regiono atsinaujinančiosios energijos sektorių.

Šios pastangos buvo vaisingos ir šiandien
Brėmerhafenas turi 1000 darbuotojų,
dirbančių vėjo sektoriuje (2002 m. visoje
Vokietijoje jų dirbo 117.900). Tuo tarpu Brėmeno federalinėje žemėje atsinaujinančiosios energijos sektoriuje dirba ne daugiau
kaip 4050 žmonių. Naudos gavo ir vietos
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BRIUSELIS IR
VALONIJA, BELGIJA:

PERSPEKTYVIOS
EKONOMIKOS IR
VIETOS DARBO
VIETŲ KŪRIMAS

VEIKLA:
skatinti perėjimą prie žaliosios regiono
ekonomikos, sukurti stabilias vietines darbo
vietas ir užtikrinti ilgalaikį ekonomikos
sektorių gyvybingumą
KUR KURIAMOS DARBO VIETOS?
mažosios ir vidutinės įmonės statybos
sektoriuje, įmonės ir paslaugos žemės ūkio
produktų sektoriuje
KAS?
vietos ir regiono valdžia, verslo asociacijos,
viešojo intereso organizacijos, profesinės
sąjungos, švietimo paslaugų teikėjai
PASIEKIMAI:
imtasi visapusiškų energijos taupymo
pastatuose priemonių: profesinio mokymo
schemos, gerosios praktikos mainai, fizinių
asmenų ir mažųjų bei vidutinių įmonių
finansavimas, mokslinių tyrimų programos,
techninė pagalba
Interneto svetainės:
http://www.aee-rbc.be/
http://nollet.wallonie.be/la-premiere-allianceemploi-environnement-est-scellee-0
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Nuo 2009 m. aplinkos ministrai dviejuose iš trijų Belgijos regionų – Briuselio ir
Valonijos, primygtinai ragino kurti taip
vadinamus „darbas–aplinka“ aljansus, siekiant sukurti žaliąsias darbo vietas. Valonijoje šiems aljansams skirtas 879.000.000
eurų bendrasis biudžetas pagal „Marshall
Plan 2.Green“ (žaliasis Maršalo planas 2),
Valonijos vyriausybės priimtą bendrąją
programą, siekiant įtraukti tvarią plėtrą į
visas savo politikos strategijas ir atgaivinti
Valonijos ekonomiką.
Aljansų idėja tokia, kad politikos strategijos, lydinčios perėjimą prie žaliosios
ekonomikos sektorių, gali sukurti naujas
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darbo vietas ir užtikrinti ilgalaikį šių sektorių gyvybingumą. Ypatingas dėmesys skiriamas energijos efektyvumui pastatuose.
Beveik 50 % pastatų Valonijoje pastatyti iki
1945 m., yra labai prastai izoliuoti ir suvartoja labai daug energijos. Bet kokios darbo
vietos, sukurtos taikant susijusias priemones, privalės būti vietinės, todėl negalės
būti prarastos dėl „delokalizacijos“.
Iniciatyva parengta glaudžiai bendradarbiaujant su visais suinteresuotaisiais
subjektais statybos sektoriuje, su perspektyva jį transformuoti į tvarų sektorių.
Partneriai skatina esamų pastatų mažą
energijos suvartojimą ir aplinkos gerini- »
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mą, nustato tikslus atsinaujinantiesiems
energijoms ištekliams, identifikuoja naujus
gebėjimus ir pradeda visuomeninio būsto
renovacijos planą.
Tai reiškia renovacijos ir žaliosios statybos
paklausos didinimą. Konkrečios priemonės apima profesinio mokymo schemas,
gerosios praktikos mainus, finansavimo
schemas fiziniams asmenims ir mažosioms
bei vidutinėms įmonėms, mokslinių tyrimų programas ir techninės pagalbos
teikimą. Iniciatyvoje, kuri buvo pradėta tik
2011 m. Briuselyje ir 2012 m. Valonijoje, jau
dalyvavo 2000 namų ūkių ir 5500 visuomeninių pastatų. Netrukus tikimasi gauti
pirmuosius sukurtų darbo vietų skaičius.
Be to, aljansai Briuselyje ir Valonijoje imasi
ir kitų sričių, tokių kaip vanduo, atliekos
ir maistas. Viena iš Briuselio regiono vyriausybės aplinkos ministrų įgyvendinta
iniciatyva skatina tvarias valgyklas. Kol kas
iniciatyvoje dalyvauja 95 valgyklos, kurios
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per dieną tiekia iš viso 80.000 patiekalų
mokykloms, privačioms įmonėms ir viešojo administravimo įstaigoms. Teikiama
valstybinė parama apima pagalbos tarnybą
valgyklų vedėjams, įvairius savarankiško
vertinimo tvarumo įrankius, profesinį mokymą, tvarumo auditus ir finansavimą.

Belgijos Briuselio sostinės regione, tvarių maisto
produktų paklausa pastaraisiais metais stabiliai
išaugo. Pavyzdžiui, 2009–2010 m. ekologiško
maisto paklausa išaugo 20 %. Briuselyje šis sektorius, kuriame šiuo metu dirba 2500 žmonių, gali
sukurti papildomas 3633 darbo vietas vien miesto
žemės ūkyje, tokiose srityse kaip žemdirbystė,
maisto skirstymas, atliekų tvarkymas, informacija
ir komunikacija, patarimai ir konsultacijos.

ŽALIOSIOS DARBO VIETOS # SĖKMINGI SPRENDIMAI EUROPAI

photo: ©Reporters/J.Thys

37

ŽALIOSIOS DARBO VIETOS # SĖKMINGI SPRENDIMAI EUROPAI

BURGENLANDAS,
AUSTRIJA:

VIETINĖ,
ŽALIOJI
ENERGIJA IR
NAUJOS DARBO
VIETOS

VEIKLA:
vietos užimtumo ir augimo skatinimas,
priklausomybės nuo iškastinės energijos
mažinimas
KUR KURIAMOS DARBO VIETOS?
vietos atsinaujinančiosios energijos gamyba,
tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, susiję
moksliniai tyrimai ir plėtra
KAS?
piliečių, mokslininkų, vietos mažųjų
ir vidutinių įmonių, ūkininkų aktyvus
dalyvavimas
PASIEKIMAI:
visoje žemėje sukurta 5560 darbo vietų;
1000 darbo vietų sukurta Gusinge, į miestą
pritraukta 50 naujų įmonių; Burgenlandas
tapo Europos pirmuoju regionu,
nepriklausomu nuo išorinės elektros energijos

Interneto svetainė:
www.guessing.co.at
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1997 m. Austrijos Burgenlando žemė užsibrėžė tikslą iki 2050 m. tapti energetiškai
nepriklausoma gamindama energiją iš
vietos atsinaujinančiųjų išteklių.
Taip ji siekė padidinti vietos užimtumą ir
paskatinti ekonomikos plėtrą ir sumažinti
priklausomybę nuo iškastinės energijos bei
regiono energijos sąnaudas. 2013 m. Burgenlandas tapo pirmuoju regionu Europoje, patenkinančiu savo elektros poreikius iš
atsinaujinančiųjų vietos energijos išteklių,
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įskaitant vėjo, saulės energiją ir biomasę. Ši
strategija sukūrė 5560 naujų darbo vietų
šioje 284.000 gyventojų turinčioje žemėje ir padidino jos BVP vienam gyventojui
nuo 71 % (1995 m.) iki 81 % (2008 m.) ES-15
vidurkio.
Iš visame Burgenlande inicijuotų 250
atsinaujinančiosios energijos projektų,
Gusingo miestas orientavosi į biomasės
gamybą, naudodamas vietos išteklius iš
miškininkystės ir žemės ūkio ir pastatęs »
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kelias centrinio šildymo jėgaines ir biomasės jėgainę. Šių projektų įgyvendinimas į
Burgenlandą pritraukė biomasės ekspertus
ir paskatino įkurti Europos atsinaujinančiosios energijos centrą ir specializuotą
bioenergetikos tyrimų centrą pavadinimu
„The Technikum“. Šie tyrimų centrai leido
Gusingui sukurti visas esamas technologijas, gebančias paversti biomasę energija.

Kad Burgenlandas tęstų perėjimą prie
žaliosios ekonomikos, būtina užtikrinti
tolesnį finansavimą. Austrijos žalieji aktyviai ragino skirti daugiau išteklių ir dar
efektyviau naudoti valstybės investicijas,
kad regionas galėtų toliau laikytis savo
pažangaus, sėkmingo ekologiško plano.

Tokiu būdu 26.507 gyventojus turinčiame
Gusinge sukurta 1000 naujų darbo vietų
ir per pastaruosius 20 metų mieste įsikūrė arba atsikėlė daugiau kaip 50 naujų
įmonių. Gusingas tapo savotišku pavyzdžiu
kitiems regionams, pasiryžusiems imtis
aktyvių klimato apsaugos veiksmų.
Labai daug laiko, pastangų ir išteklių
buvo skirta komunikacijos kampanijoms
ir visuomenės informuotumo didinimui,
siekiant informuoti piliečius, kaip jie gali
prisidėti prie Burgenlando energetinės
nepriklausomybės ir kuo jiems naudingas
Burgenlando tvarus, ekologiškas požiūris.
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LE MANAS IR LAUROS
KRAŠTO REGIONAS,
PRANCŪZIJA:

DARBO VIETOS
DARBUOTOJAMS
IŠ SILPNĖJANČIOS
PRAMONĖS
SEKTORIŲ

VEIKLA:
darbo vietų darbuotojams iš silpnėjančios
pramonės sektorių kūrimas ir profesinis
mokymas
KUR KURIAMOS DARBO VIETOS?
vėjo energijos ir statybos sektoriai, vietos
firmos, mažosios ir vidutinės įmonės
KAS?
jaunimas ir bedarbiai, automobilių,
aeronautikos ir elektronikos pramonėje
dirbantys darbuotojai
PASIEKIMAI:
90 % parengtų darbuotojų rado naujus
darbus; 6240 darbuotojų dabar dirba
regiono vėjo sektoriuje; sušvelnintas recesijos
poveikis

Interneto svetainė:
www.paysdelaloire.fr/no_cache/region-actu/actudetaillee/n/un-guide-pour-se-former-aux-metiers-verts/
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Prancūzijos šiaurės vakaruose, Luaros krašte įsikūrusio Le Mano miesto profesinio
mokymo programa padeda darbo neturinčiam jaunimui ir darbuotojams, dirbantiems silpnėjančios pramonės sektoriuose
– daugiausia automobilių pramonėje ir
jos tiekimo grandinėje, perkelti savo gebėjimus į naujus darbus vėjo energijos
sektoriuje. Net 95 % automobilių gamybos
ir priežiūros gebėjimų buvo perkelta į
vėjo sektorių, ne mažiau kaip 90 % iš 150
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darbuotojų, parengtų nuo 2009 m., rado
naujus darbus vėjo sektoriuje, o likusieji
5 % tęsia mokymą. Le Manas yra vienintelė
vieta Prancūzijoje, rengianti darbuotojus
jūros vėjo pramonei.
Profesinio mokymo programa priklauso
platesnei regiono strategijai, kurią vykdo
Luaros krašto regiono taryba, siekdama
išvystyti naują, vietinį vėjo energijos sektorių ir sukurti darbo vietas bei verslo gali- »
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mybes. Jos tikslas sausumos sektoriuje – iki
2020 m. padidinti vėjo energijos gamybos
pajėgumus nuo dabartinių 480 iki 1750
megavatų. Tuo pat metu dedamos didelės
pastangos vystyti jūros vėjo energijos sektorių didinant kompetenciją inžinerijos,
mokslinių tyrimų, profesinio mokymo,
vėjo turbinų komponentų gamybos ir
surinkimo, logistikos, įrengimo ir techninės priežiūros srityse. Regionas siekia
kaip galima geriau išnaudoti savo turimus
kvalifikuotus darbuotojus ir pasinaudoti jų
didele patirtimi automobilių, aeronautikos
ir elektronikos pramonėje bei regiono jūrų
transporto sektoriuje.

Prancūzijos regionų. Ši veikla vėjo energijos sektoriuje taip pat sušvelnino recesijos
poveikį regiono ekonomikai, kurio nedarbo lygis išlieka vienas iš žemiausių Prancūzijoje (9,1 % 2013 m.).
Prancūzijos žaliųjų partija Europos ekologija–Žalieji (EELV) buvo varomoji jėga
Luaros krašto regiono kelyje į žaliąją
ekonomiką. Pavyzdžiui, pirmininkaudama
regiono tarybos užimtumo ir profesinio
mokymo komitetui ji užtikrino, kad būtų
parengti atitinkami profesinio mokymo
kursai žaliuosiuose sektoriuose.

Taigi dabar Luaros krašto regiono vėjo
energijos sektoriuje dirba 6240 darbuotojų ir 170 vietinių firmų, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, pvz., statybos
sektoriuje. Be to, regiono vėjo energijos
pajėgumai nuo 2009 m. išaugo 166 % ir
2013 m. Luaros kraštas pagal savo įrengtų
vėjo jėgainių galią užėmė šeštą vietą tarp
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NAVAROS REGIONAS,
ISPANIJA:

DARBO VIETŲ
IR LANKSČIOS
EKONOMIKOS
KŪRIMAS

VEIKLA:
regiono atsinaujinančiosios energijos
sektoriaus kūrimas, siekiant sumažinti
priklausomybę nuo iškastinio kuro importo,
lanksčios vietos ekonomikos ir pastovių
darbo vietų kūrimas
KUR KURIAMOS DARBO VIETOS?
atsinaujinančiosios energijos sektorius ir
susijusios mažosios ir vidutinės įmonės
KAS?
profesinės sąjungos, pilietinė visuomenė,
mokslininkai, vietos valdžia, vietos verslas,
darbuotojai, jaunimas ir bedarbiai
PASIEKIMAI:
sukurta 3800 darbo vietų, 81 % suvartojamos
energijos dabar gaunama iš atsinaujinančiųjų
energijos išteklių, regiono ekonomikos
atsparumas krizei viršija Ispanijos vidurkį

Interneto svetainė:
www.cenifer.com/
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1980-ųjų viduryje 86 % Navaros energijos
buvo gaminama svetur. Tačiau šiandien
regionas, anksčiau ypač priklausęs nuo
importuojamo iškastinio kuro smarkiai
svyruojančiomis kainomis, tapo atsinaujinančiosios energijos gamybos lyderis.
1994 m., kai buvo patvirtintas pirmasis
atsinaujinančiosios energijos planas, regionas pasižymėjo aukštais atlyginimais ir
mažu nedarbu. Tačiau jo ekonomika smarkiai priklausė nuo vos kelių pramonės sektorių, ypač automobilių, kurių gamybą tuo
metu buvo ketinama perkelti į Ispaniją.

47

Pasiryžusi tapti mažiau priklausoma nuo
brangaus iškastinio kuro importo, sukurti
įvairesnę, lankstesnę vietos ekonomiką ir
pastovias darbo vietas, regiono vyriausybė, bendradarbiaudama su profesinėmis
sąjungomis, pilietine visuomene ir vietos
valdžia bei verslo asociacijomis, parengė
strategiją, skirtą pakeisti regiono energijos išteklius pereinant nuo iškastinio kuro
prie atsinaujinančiųjų išteklių.
Siekiant išspręsti kvalifikuotų darbuotojų
stygių, buvo įkurtas Atsinaujinančiosios
energijos profesinio rengimo centras, »
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skirtas jaunimui, bedarbiams ir naujajame
sektoriuje dirbantiems darbuotojams.
Tuo pat metu buvo įsteigtas nacionalinis
saulės, vėjo ir biomasės energijos taikomųjų mokslinių tyrimų centras. Šiandien
ši įstaiga yra pripažinta pasaulyje, turi 200
dirbančių mokslininkų, įgyvendina projektus penkiuose kontinentuose ir naudoja
naujausias, pažangiausias technologijas.
Nors liko dar daug ką nuveikti norint visiškai atsisakyti iškastinio kuro, jau pasiekta
įspūdingų rezultatų:
Navaros atsinaujinančiosios energijos
sektorių šiandien sudaro per 100 įmonių,
įskaitant vėjo turbinas ir fotovoltinius
saulės komponentus gaminančias gamyklas, eksploatacijos ir techninės priežiūros
paslaugas atsinaujinančiosios energijos
sistemoms teikiančius operatorius ir
mokslinių tyrimų bei projektavimo įstaigas. Bendrai šių įmonių metinės pajamos
sudaro 3,5 mlrd. eurų per metus, jos

48

tiesiogiai samdo 3800 darbuotojų (iš viso
2,6 karto daugiau nei 2002 m.) ir sukuria
5 % regiono BVP (daugiau nei du kartus
viršija šio sektoriaus vidurkį Ispanijoje,
artimą nacionaliniam BVP (2,4 %)).
Navaroje įsikūrusios įmonės pagamina
17 % visų pasaulyje parduodamų vėjo
turbinų. Kalbant apie atsinaujinančiosios
energijos gamybą, 81 % regione suvartojamos elektros dabar gaunama iš atsinaujinančiųjų išteklių (lyginant su 42,4 %
visoje Ispanijoje ir 20,6 % Europoje,
remiantis 2011 m. duomenimis). Regionas
stebėtinai gerai atlaikė ekonomikos krizę
ir nuo 2008 m. Navaros BVP sumažėjo
5,1 % mažiau nei nacionalinis BVP per tą
patį laikotarpį.
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Nuo 2009 m. Ispanijos centrinės vyriausybės drastiškai apribojo
paramos programas šiame sektoriuje, ir būtent tai lėmė, kad
darbo vietų šiame sektoriuje visoje šalyje nuo tada sumažėjo
perpus. Pavyzdžiui, 2013 m. liepos mėn. vyriausybė patvirtino
energetikos reformą, kuri remia iškastinį kurą ir palaiko Ispanijos
penkių didžiųjų energijos įmonių oligopolinę galią. Kol kas Navaros energetikos sektoriui pavyko atsispirti šiai tendencijai.

photo: ©Ries van Wendel de Joode / HH
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LONDONAS, JUNGTINĖ
KARALYSTĖ:

VIETOS
BENDRUOMENĖS
UŽ ŽALIUOSIUS
GEBĖJIMUS IR
DARBO VIETAS

VEIKLA:
vietos bendruomenės imasi iniciatyvos kurti
ekologiškesnę ir glaudesnę kaimynystę,
mokyti darbo ieškančius asmenis žaliųjų
gebėjimų ir kurti ekologiškas darbo vietas
KUR KURIAMOS DARBO VIETOS?
lietaus vandens surinkimas, pastatų izoliacija,
konsultavimas dėl subsidijų gavimo, fotovoltinių
saulės sistemų įrengimas, bendruomeninė
sodininkystė, kirpyklų paslaugos, atliekų
perdirbimas, atliekų tvarkymas
KAS?
vietos bendruomenės, darbdaviai, darbo
ieškantys asmenys, profesinės sąjungos,
švietimo įstaigos, vietos valdžia
PASIEKIMAI:
sukurta per 500 profesinio mokymo
galimybių, 100 bedarbių suteiktas mokymas
ir pasiūlytas darbas, pasiekta susitarimų
su stambiais darbdaviais dėl mokomosios
praktikos ir įdarbinimo
Interneto svetainė:
www.unionlearn.org.uk/our-work-and-projects/skillsinvestment/skills-green-economy/green-skills-partnership
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Žaliasis sektorius Jungtinėje Karalystėje
laikomas svarbiu šalies augimo šaltiniu.
2011–2012 m. jis tiesiogiai įdarbino beveik
milijoną viso etato darbuotojų. Numatoma, kad iki 2020 m. šis sektorius sukurs
beveik pusę milijono naujų darbo vietų.
2011 m. darbdaviai, profesinės sąjungos,
švietimo įstaigos, vietos valdžia ir bendruomenių atstovai pradėjo Londono
žaliųjų gebėjimų partnerystės programą
(London Green Skills Partnership), skirtą
žaliųjų darbo vietų potencialui išnaudoti.
Ši partnerystė yra iniciatyva „iš apačios“,
turinti tris pagrindinius tikslus: kurti vietos
tinklus bendram darbui, suteikti profesinį
mokymą, gebėjimus ir darbo patirtį vietiniams gyventojams, įskaitant bedarbius;
ir daryti bendruomenes ekologiškesnes,
saugesnes, švaresnes bei glaudesnes.
Darbo ieškantys asmenys mokomi tiek pagrindinių, tiek specialiųjų aplinkosaugos
gebėjimų, reikalingų paversti darbo vietas
ekologiškomis įvairiose srityse, tokiose »

photo: ©hmproudlove
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kaip pastatų atnaujinimas, kirpyklų paslaugos ir atliekų tvarkymas. Išmokyti asmenys
taip pat dirba „ekologijos ambasadoriais“
savo rajonuose ir darbo vietose, dalydamiesi žaliaisiais gebėjimais su kolegomis
ir kaimynais, kad paskatintų didesnius
pokyčius.
Žaliosios darbo vietos kuriamos lietaus
vandens surinkimo, pastatų izoliacijos,
konsultavimo dėl subsidijų gavimo, fotovoltinių saulės sistemų įrengimo, bendruomeninės sodininkystės (žolės pjovimo,
miško tvarkymo, kompostavimo), žaliųjų
produktų naudojimo kirpyklose, atliekų
perdirbimo, atliekų tvarkymo ir atliekų
mažinimo patarimų srityse.
Partnerystė, prasidėjusi rytų ir pietų
Londone, pasklido visame mieste ir dabar
persikėlė į kitas JK vietoves. Pasiekimai:

• 100 bedarbių suteiktas profesinis mokymas ir pasiūlyta įgyti darbo patirties sodininkystės, atliekų tvarkymo ir pastatų
atnaujinimo sektoriuose,
• įsteigtas novatoriškas darbuotojų kooperatyvas „Lewisham New Leaf Collective“, skirtas integruoti atsinaujinančiosios
energijos gamybą į tvarų socialinio būsto
atnaujinimo,
• sudaryti susitarimai su kai kuriomis didžiausiomis šalies statybos įmonėmis ir
paslaugų teikėjais dėl mokomosios praktikos, užtikrintų darbo pokalbių, stažuočių ir įdarbinimo galimybių dirbantiesiems ir bedarbiams pietų Londone
srityse, susijusiose su energijos taupymu
ir tvarumu.

• pagal visas iniciatyvas sukurta per 500
profesinio mokymo galimybių,
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ČEKIJA:

NAUJOS DARBO
VIETOS IR
ENERGIJOS
TAUPYMAS

VEIKLA:
pastovių vietinių darbo vietų kūrimas ir
energijos taupymas būstuose
KUR KURIAMOS DARBO VIETOS?
mažosios ir vidutinės įmonės statybos
sektoriuje
KAS DALYVAUJA?
individualūs namų ūkiai, pasinaudoję
subsidijomis ir energijos taupymu
PASIEKIMAI:
sukurta arba išsaugota apie 16.000 darbo
vietų, taip pat galimybė iki 2020 m. sukurti
70.000 ilgalaikių darbo vietų; namų ūkiai
sutaupė iki 1,5 mlrd. eurų energijos išlaidų;
mažesnės CO2 išlakos

Interneto svetainė:
www.zelenausporam.cz/sekce/582/aboutthe-green-savings-programme/
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2009 m. aplinkos ministras pradėjo nacionalinę ekologiško taupymo
programą (2009–2012 m.), kuria buvo skatinamas energijos taupymas
privačiuose būstuose skiriant dalyvaujantiems namų ūkiams tiesiogines
subsidijas, siekiančias 30–75 % patirtų išlaidų.
Programa rėmė izoliacijos gerinimą (pvz., pakeičiant senas duris ir langus),
aplinkai kenksmingų šildymo katilų keitimą, saulės energijos sistemų pirkimą ir įrengimą bei naujų, tausiai energiją naudojančių namų statybą. Subsidijos buvo finansuojamos iš valstybės lėšų, gautų pardavus CO2 emisijų
leidimus pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ETS), kuria
Europoje įgyvendinamas Kioto protokolas. Todėl programa papildomai
neapsunkino mokesčių mokėtojų ar viešojo sektoriaus biudžeto.
»
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Nuo 2009 iki 2012 m. daugiau nei 250.000
namų ūkių visoje Čekijoje pasinaudojo programa, pagal kurią išmokėta 967 mln. eurų.
Apytikslis sumažintų CO2 emisijų kiekis pagal
programą 2012 m. pabaigoje buvo 864.000
tonų per metus ir prilygo 69.000 gyventojų
turinčio Čekijos miesto bendroms emisijoms.
Buvo sukurta arba išsaugota apie 16.000 darbo vietų, daugiausia mažosiose ir vidutinėse
įmonėse, dirbančiose statybos sektoriuje.
Bendrais skaičiavimais, vyriausybės pagal
programą skirtos subsidijos sutaupys namų
ūkiams iki 1,5 mlrd. eurų per metus vien šildymo išlaidų.
Numatoma, kad tęsiant programą (nuo 2013
iki 2020 m.) bus sukurta arba išsaugota ne
mažiau kaip 70.000 darbo vietų.
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COLOPHON
Šį leidinį parengė Europos Parlamento Žaliųjų frakcijos/
Europos laisvojo aljanso „Green New Deal“ darbo grupė. Jo
pirmoje dalyje remtasi ankstesniu EP Žaliųjų frakcijos narės
Elisabeth Schroedter darbu, konkrečiai brošiūra „Žaliosios
darbo vietos. Galimybė Europos darbo rinkai“, paskelbta
2011 m., ir Europos Parlamento rezoliucija „Darbo vietų
potencialo plėtimas naujoje tvarioje ekonomikoje“, priimta
2010 m. rugsėjo 7 d., pranešėja: Elisabeth Schroedter.
Tyrimai: Ana Belen Sanchez ir Daniza Hanz, „Sustainlabour“,
www.sustainlabour.org
Dizainas: „Wickedfruit“, www.wickedfruit.com
Šis leidinys parengtas prisidėjus mūsų partneriams ir kolegoms
nacionalinėse Žaliųjų partijose, šioje brošiūroje pateiktų
įvairių žaliųjų darbo vietų kūrimo iniciatyvų nacionaliniu,
regioniniu ir vietos lygiu atstovams ir nariams, EP narių
biurams, dalyvaujantiems Žaliųjų frakcijos/ELA „Green New
Deal“ ir „Climate Core“ darbo grupėse ir politikos patarėjams
bei Žaliųjų frakcijos/ELA grupės darbuotojams.
Projekto koordinavimas: Stefanie Hundsdorfer, „Green New
Deal“ patarėja, Žaliųjų frakcijos/ELA grupė.
Pagalba: Lonneke Bentinck
Sužinokite daugiau apie „Green New Deal“ adresu
www.greennewdeal.eu
Europos Parlamento Žaliųjų frakcija/ELA
Rue Wiertz 60 – 1047 Briuselis – Belgija
2014 m. balandis
Šis leidinys atspausdintas ant 100 % perdirbamo popieriaus,
naudojant ŽALIUOSIUS augalinės kilmės dažus.
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Europos Parlamento
Žaliųjų frakcija/ELA
Rue Wiertz 60
1047 Briuselis – Belgija
Telefonas: +32-2-2843045
www.greens-efa.eu
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Šis leidinys ir išsamios nuorodos
pasiekiamos interneto adresu:
www.greennewdeal.eu/greenjobs

