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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in hun ontwerpresoluties op te nemen:

1. onderschrijft de wens van de Commissie om op korte termijn overeenstemming te 
bereiken over het 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid, waarbij in het bijzonder 
aandacht moet worden besteed aan de doelstelling van het ontwikkelen van een 
concurrerende economie, die tot nieuwe kansen voor werkgelegenheid en groei kan 
leiden;

2. brengt in herinnering dat volgens een raming van de Commissie1 tussen nu en 2020 in de 
sectoren energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen vijf miljoen nieuwe banen 
kunnen worden gecreëerd; wijst erop dat de overgang naar een koolstofarme economie 
waarschijnlijk zeer uiteenlopende gevolgen zal hebben wat de vereiste 
vaardighedenniveaus betreft;  

3. dringt erop aan maatregelen te nemen die tot doel hebben in te spelen op en te voldoen aan 
de waaier aan vaardigheden waar in de nieuwe banen vraag naar zal zijn; onderstreept het 
belang van op de vraag naar werknemers toegesneden actieve arbeidsmarktmaatregelen, 
teneinde een tekort aan gekwalificeerd personeel in de sector van de opkomende 
koolstofarme technologieën te voorkomen; 

4. vindt dat er maatregelen moeten worden genomen die werknemers in de meest betroffen 
koolstofrijke sectoren (zoals elektriciteitsproductie, de transportsector, de bouw en 
energie-intensieve industrieën) helpen bij de aanpassing aan de overgang naar een groene 
en hulpbronnenefficiënte economie;  

5. onderstreept dat in het nieuwe kader ook aandacht moet worden besteed aan gevolgen van 
de economische crisis zoals de betaalbaarheid van energie voor eindgebruikers 
(huishoudens én bedrijven); 

6. steunt het idee van het vergemakkelijken van de toegang tot investeringsfinanciering in 
economisch zwakkere lidstaten, teneinde te helpen bij het doorvoeren van veranderingen 
in industriële processen en het energiegebruik die positieve gevolgen zouden kunnen 
hebben voor de werkgelegenheid. 

                                               
1 Mededeling "Naar een banenrijk herstel" COM (2012)0173.


