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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. støtter Kommissionens initiativ, som foreslår en snarlig aftale om rammen for klima- og 
energipolitikkerne frem til 2030, med særlig vægt på dens målsætning om fremskridt hen 
imod en konkurrencedygtig økonomi, som kan skabe nye muligheder for vækst og 
beskæftigelse; 

2. minder om, at energieffektivitet og sektorerne for vedvarende energi ifølge 
Kommissionens prognose1 vil kunne skabe fem millioner arbejdspladser frem til 2020,  
påpeger, at overgangen til en kulstoffattig økonomi forventes at have meget forskellige 
virkninger for så vidt angår de generelle kvalifikationsniveauer, der bliver brug for; 

3. opfordrer til, at der træffes foranstaltninger for at opfylde og matche den sammensætning 
af kvalifikationer, der kræves til de nye jobs; understreger, at aktive 
arbejdsmarkedspolitikker skal være målrettet efter og designet til at imødekomme de 
arbejdskraftmæssige behov, så det undgås, at der kommer til at mangle kvalificeret 
arbejdskraft i nye kulstoffattige teknologier; 

4. opfordrer til foranstaltninger, der letter arbejdstagernes tilpasning i de værst ramte 
kulstofintensive sektorer såsom elproduktion, transport, byggeri og energi-intensive 
industrier, til overgangen til en grøn og ressourceeffektiv økonomi; 

5. understreger behovet for i de nye rammer at tackle konsekvenserne af den økonomiske 
krise med hensyn til overkommelige energipriser for de endelige forbrugere –
husholdninger såvel som virksomheder; 

6. støtter idéen om at forbedre adgangen til finansiering for investeringer i medlemsstaterne 
med dårligere økonomisk kapacitet for at give tilstrækkelig støtte til ændringer i de 
industrielle processer og energiforbruget, som kan have en positiv indvirkning på 
beskæftigelsen. 

                                               
1 Meddelelsen ”Et opsving med høj beskæftigelse” (COM(2012) 173 final).


