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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av Europa 2020-strategin, som uppmanar till smart och hållbar tillväxt för 
alla,

– med beaktande av det nya instrumentet ”Ungdomsgarantin”,

– med beaktande av rapporten från Europeiska institutet för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor (Eurofound) i januari 2013 Greening of industries in the EU: Anticipating 
and managing the effects on quantity and quality of jobs, och dess databas med 
fallstudier,

– med beaktande av rapporten från Eurofound 2013 Industrial relations and sustainability:
the role of social partners in the transition towards a green economy, och av följande 
skäl:

A. Hörnstenen för EU:s utveckling av en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar 
tillväxtstrategi är miljöinnovation, som leder till arbetstillfällen av hög kvalitet i en rad 
olika sektorer.

B. Ungdomsarbetslösheten växer i oroande grad och det råder ett akut behov av en politik 
som leder till fler och bättre arbetstillfällen för ungdomar.

C. Övergången innebär en möjlighet att stabilisera sysselsättningen och öka antalet 
arbetstillfällen med betydande bonuseffekter. Där tillförlitliga ramar har införts kan man 
se en stadig uppgång av sysselsättningstillfällen och anställningstrygghet, som 
stabiliseras av ökande export.

D. Parlamentet har välkomnat kommissionens initiativ om ny kompetens för nya 
arbetstillfällen, i vilket samarbete med medlemsstaterna erkänns.

E. I parlamentets resolution av den 7 september 2010 om att utveckla 
sysselsättningspotentialen av en ny hållbar ekonomi1 hänvisas det till ILO:s definition på 
hållbara jobb och det betonas att miljöinnovation spelar en viktig roll inom alla industri-
och tillverkningssektorer.

1. Europaparlamentet konstaterar att det finns en potential för att direkt och indirekt skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet om Europa 2020-strategin genomförs fullt ut. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna till ökade insatser inom detta 
område. Parlamentet ser positivt på att kommissionen främjar en integrerad strategi för 
grön tillväxt i enlighet med flaggskeppsinitiativet ”Innovationsunionen” och särskilt 
handlingsplanen för miljöinnovation och betraktar detta som ett steg i rätt riktning.

2. Europaparlamentet betonar att det behövs mer målinriktade och långsiktiga investeringar 
                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0299.
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för att man ska lyckas med miljöinnovationer och att dessa särskilt måste inrikta sig på 
områdena utbildning och fortbildning, forskning och utveckling, infrastruktur osv.

3. Europaparlamentet erinrar om de sysselsättningsmöjligheter av mångskiftande slag på 
olika kompetensnivå som uppkommer genom miljöinnovation, däribland arbetstillfällen 
inom ekodesign och forskning, utveckling och innovation samt inom kunskapssektorn, 
som kräver högutbildad arbetskraft, men också uppgifter som kräver mer praktiska 
färdigheter inom tillverkningssektorn. Parlamentet konstaterar att varje arbetstagare på 
alla nivåer kan komma med förslag till miljöinnovationer som förbättrar eller rättar till 
produktionskedjan.

4. Parlamentet konstaterar att man måste öka energieffektiviteten i bostäder och inom 
byggindustrin, andelen förnybar energi, miljöteknik, hållbara transporter och rörlighet, 
hållbart jord- och skogsbruk, hållbart fiske och rådgivning via miljötjänster, liksom 
bearbetning för materialåtervinning eller återanvändning, resurssnåla 
produktionsprocesser och slutna materialkretslopp, ekodesign och investeringar i 
kunskapssektorn, för att Europa 2020-strategins sysselsättningsmål ska kunna uppnås och 
sysselsättningspotentialen i en ny hållbar ekonomi utnyttjas. Det finns även stor grön 
sysselsättningspotential inom tjänstesektorn och den sociala ekonomin1.

5. Europaparlamentet är fast övertygat om att en miljöskyddspolitik baserad på 
marknadsekonomi kan bli motorn för tillväxt och sysselsättning i alla näringsgrenar, och 
betonar att förutsägbara ramvillkor som främjar investeringar är en förutsättning för att 
innovativa företag ska kunna utnyttja dessa tillfällen på bästa sätt i miljöns och 
arbetstagarnas intresse.

6. Europaparlamentet konstaterar att en omläggning av ekonomin i riktning mot nya 
affärsnischer kan vara attraktivt för den unga generationen arbetstagare och leda till nya 
arbetstillfällen inom området miljöinnovation.

7. Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt med miljöinnovationer i hushåll, 
fastigheter och jordbruk, eftersom de gör det möjligt både för medborgarna att själva vara 
aktiva och för mikroföretagen att skapa sysselsättning, till exempel inom lokal 
avfallshantering och återanvändning av avfall, inom energiproduktion och energisparande 
och inom andra sektorer av miljöinnovation.

8. Europaparlamentet är medvetet om att miljöinnovation medför tydliga möjligheter för 
nya nischföretag och erbjuder möjligheter för små och medelstora företag, nya företag, 
egenföretagare och entreprenörer att dra nytta av nya marknader och affärsmodeller 
samtidigt som de befintliga traditionella ekonomiska sektorerna stimuleras med 
möjligheter till omläggning av bestående arbetstillfällen i mera miljövänlig riktning, 
genom anpassning till ett hållbart och resurseffektivt produktions- och arbetssätt.

9. Europaparlamentet anser att ungdomars kreativa och innovativa potential att bidra till 
hållbar utveckling bör stimuleras och ges bättre tillgång till finansiering.

                                               
1 Uttrycket ”social economy” bör översättas med ”économie sociale et solidaire” och likvärdiga översättningar 
när det översätts till spanska, portugisiska och andra liknande språk. 
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10. Europaparlamentet belyser de dubbla fördelarna för miljön och ekonomin med en 
övergång till en hållbar, grön ekonomi, eftersom hållbara arbetstillfällen skapas i både 
EU och utvecklingsländer genom ökad delaktighet i innovativ produktion av bränslen och 
material, liksom de sysselsättningsmöjligheter som uppkommer tack vare bearbetning 
och distribution av biomaterial för företag samt offentliga, privata och inhemska 
konsumenter. Parlamentet betonar att dessa möjligheter bör skapa hållbara arbetstillfällen 
av hög kvalitet för både kvalificerade och okvalificerade arbetstagare. Parlamentet är 
medvetet om att ett stabilt och långsiktigt regelverk för att främja hållbarhet bör utarbetas 
genom att befintliga finansieringsinstrument utnyttjas.

11. Europaparlamentet uppmärksammar att tryggad livsmedelsförsörjning, 
klimatförändringar, markkvalitet, knapp råvarutillgång, övergången till system med 
förnybar energi och till energieffektivitet osv. ger upphov till komplexa utmaningar. 
Parlamentet erkänner att miljöinnovation kan vara viktig för åtgärdandet av många av 
dessa utmaningar. Parlamentet upprepar än en gång att en sådan övergång kräver en 
helhetssyn som inbegriper utbildning, fortbildning, kompetensutveckling, forskning och 
innovation, investeringar i den privata och offentliga sektorn och utveckling av 
infrastruktur, vilka samtliga bidrar till diversifierade och hållbara 
sysselsättningsmöjligheter.

12. Europaparlamentet betonar de potentiella synergieffekterna av miljöinnovation för 
skapandet av hållbara arbetstillfällen av hög kvalitet, samt för miljöskyddet och 
minskningen av ekonomiska beroendeförhållanden.

13. Europaparlamentet konstaterar framför allt vikten av tillgång till lämplig utbildning och 
lämpliga färdigheter inom miljöinnovationernas område, både för att arbetsgivarna ska få 
den utbildade arbetskraft de behöver och för att ungdomarna ska få rätt kunskaper, 
färdigheter och kvalifikationer för att kunna anställas inom de innovativa 
anställningsmöjligheter som är i färd att växa fram, och göra det lättare för arbetstagare 
att övergå från sektorer som är på tillbakagång till nya, gröna sektorer. Parlamentet 
belyser i detta sammanhang att ”lärlingsutbildning på landsbygden” och andra former av 
yrkesutbildning erbjuder möjligheter till utveckling av dessa nya färdigheter.

14. Europaparlamentet understryker att forskningen ligger till grund för innovation och 
miljöinnovation. Parlamentet påpekar att miljöinnovation är förenad med stora 
möjligheter till tillväxt och att Europa har potential att bli världsledande inom detta 
område, något som är förenat med nya arbetstillfällen av hög kvalitet. 

15. Europaparlamentet efterlyser arbete för att de bästa miljöinnovationerna mer ska tas i 
bruk särskilt i utvecklingsländerna, eftersom till exempel effektivare 
tillverkningsprocesser för träkol, komposterande toaletter, tillvaratagande av förnybara 
energikällor, system för vattenrening jämte många andra innovationer i de länderna kan 
leda till en avsevärd förbättring av livskvaliteten till jämförelsevis låga kostnader, 
tillsammans med bättre hälsa och främjande av hållbar företagsverksamhet och 
sysselsättning.

16. Europaparlamentet framhåller att partnerskap och synergieffekter mellan 
utbildningsväsendet, företagen och de lokala och regionala myndigheterna kan vara 
viktiga genom att erbjuda relevant utbildning, däribland färdigheter i naturvetenskap, 
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teknik, ingenjörskunskap och matematik för både män och kvinnor, yrkesvägledning, 
betald praktik av hög kvalitet och möjligheter att varva studier med praktik, för att 
möjliggöra tillgång på bred bas till de sysselsättningsmöjligheter och de arbetstillfällen 
med hög kvalitet som tack vare miljöinnovationen nu är i färd med att växa fram.

17. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att ge företagen, särskilt de små och 
medelstora företagen, incitament för att främja ökade investeringar i FoU-aktiviteter i den
privata sektorn. Parlamentet välkomnar handlingsplanen för miljöinnovation i detta 
sammanhang.

18. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att förbättra det 
gränsöverskridande samarbetet för att teknik och bästa praxis verkligen ska spridas 
runtom i EU, och därigenom öka Europas konkurrenskraft.

19. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att så snart som möjligt börja 
använda Europeiska socialfonden för program för kompetenshöjning, yrkesutbildning och 
omskolning för arbetstagare, som ett led i insatserna för att erbjuda en socialt ansvarsfull 
övergång till gröna arbetstillfällen av hög kvalitet.
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