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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:

1. Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ med dess förslag om en tidig 
överenskommelse om ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och 
uppmärksammar då särskilt dess mål om att stödja utvecklingen mot en konkurrenskraftig 
ekonomi som kan skapa nya möjligheter till jobb och tillväxt.

2. Europaparlamentet erinrar om att sektorerna för energieffektivitet och förnybar energi 
enligt kommissionens prognoser1 skulle kunna skapa fem miljoner nya arbetstillfällen 
fram till 2020. Parlamentet påpekar att övergången till ett utsläppssnålt samhälle förväntas 
i mycket olika grad påverka efterfrågan på färdigheter överlag.  

3. Europaparlamentet vill att det vidtas åtgärder så att de behov som föranleds av 
kompetenssammansättningen bland de nya arbetstillfällena kan tillgodoses och utbudet 
och efterfrågan motsvarar varandra. Parlamentet understryker att det behöver utformas en 
målinriktad aktiv arbetsmarknadspolitik för att tillgodose behoven av arbetskraft, så att vi 
inte ställs inför brist på kvalificerad arbetskraft inom de framväxande formerna av teknik 
med låga koldioxidutsläpp. 

4. Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att göra det lättare för arbetstagarna inom de 
hårdast drabbade sektorerna med stora koldioxidutsläpp, såsom elproduktionen, 
transporterna, byggsektorn och de energiintensiva industrierna, att anpassa sig till 
övergången till en grön och resurseffektiv ekonomi. 

5. Europaparlamentet betonar att man i den nya ramen måste åtgärda hur den ekonomiska 
krisen har påverkat slutkonsumenternas, alltså hushållens och företagens, möjligheter att 
få energi till rimligt pris. 

6. Europaparlamentet stöder tanken på att förbättra tillgången till finansiering för 
investeringar för medlemsstater som har mer begränsad ekonomisk kapacitet, för att de 
ska få tillräckligt stöd för förändringar av industriella processer och energianvändning 
som kan påverka sysselsättningen positivt.  

                                               
1 Meddelandet Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning, COM(2012)0173.


