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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om udvikling af jobpotentialet i en ny, bæredygtig økonomi
(2010/2010(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om EUROPA 2020: En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (KOM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om integrering af bæredygtig udvikling i 
EU's politikker: 2009-gennemgang af Den Europæiske Unions strategi for bæredygtig 
udvikling (KOM(2009)0400),

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 106/2008 af 15. januar 2008 om et 
fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (omarbejdet 
udgave)1,

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af 
direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF2,

– der henviser til Kommissionens hvidbog om tilpasning til klimaændringer: et europæisk 
handlingsgrundlag (KOM(2009)0147) og sin beslutning herom af XX. april 20103,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om grønnere transport (KOM(2008)0433),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en strategi for indregning af de eksterne 
omkostninger i transportpriserne (KOM(2008)0435),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en energipolitik for Europa
(KOM(2007)0001),

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 10.-11. december 2009, 
navnlig punkt 21-24,

– der henviser til rapporten fra Rådets formandskab om 2009-gennemgangen af EU's 
strategi for bæredygtig udvikling4,

– der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC) og til Kyotoprotokollen til UNFCCC,

– der henviser til IPPC-dokumentet fra 2007 om klimaændringer 2007: synteserapport, 
bidrag fra arbejdsgruppe I, II og III til den fjerde vurderingsrapport fra Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer,

                                               
1 EUT L 39 af 13.2.2008, s. 1.
2 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09 af 1.12.2009.
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– der henviser til Sternrapporten fra 2006 "Review on the Economics of Climate Change",

– der henviser til UNEP, ILO, IOE og ITUC's initiativ til skabelse af grønne arbejdspladser 
fra 2008 "Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World",

– der henviser til ILO's baggrundsnotat "Global Challenges for Sustainable Development: 
Strategies for Green Jobs", der blev forelagt på G8-konferencen for arbejds- og 
beskæftigelsesministre i Niigata, Japan, den 11.-13. maj 2008,

– der henviser til OECD's erklæring om grøn vækst, der blev vedtaget på OECD-
ministerrådsmødet den 25. juni 2009, og den gældende strategi for grøn vækst,

– der henviser til 2009-rapporten fra Greenpeace og European Renewable Energy Council 
(EREC) "Working for the climate: renewable energy and the green job revolution",

– der henviser til rapporten fra Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) og 
agenturet for social udvikling (SDA) fra 2007 "Climate Change and Employment: Impact 
on employment in the European Union-25 of climate change and CO2 emission reduction 
measures by 2030",

– der henviser til Kommissionens rapport om beskæftigelsen i Europa 2009, navnlig kapitel 
3: "Climate change and labour market outcomes",

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en europæisk økonomisk 
genopretningsplan (KOM(2008)0800) og sin beslutning herom af 11. marts 20091,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om fremdrift i den europæiske genopretning
(KOM(2009)0114),

– der henviser til de europæiske arbejdsmarkedsparters fælles analyse "Key challenges 
facing European labour markets" af 18. oktober 2007,

– der henviser til de europæiske arbejdsmarkedsparters aftale fra 2002 "Framework of 
actions for the lifelong development of competencies and qualifications",

– der henviser til Kommissionens meddelelse om nye kvalifikationer til nye job – om at 
foregribe og matche kvalifikationsbehovet på arbejdsmarkedet (KOM(2008)0868),

– der henviser til undersøgelsesdokument fra Det Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) fra 2009 "Future Skills Needs for the Green Economy",

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, 
Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A7-0000/2010),

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0123.
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A. der henviser til, at Det Europæiske Råd i 2009 bekræftede, at bæredygtig udvikling er et 
centralt mål for Lissabontraktaten, og til at hovedprincipperne i EU's strategi for en 
bæredygtig udvikling omfatter en integreret tilgang til økonomiske, sociale og økologiske 
spørgsmål, intensivering af den sociale dialog, styrkelse af virksomhedernes sociale 
ansvar samt forsigtigheds- og skadevolderprincippet,

B. der henviser til, at et af EUROPA 2020-strategiens fokuspunkter er at fremme en 
ressourcebevarende, miljøvenlig og konkurrencedygtig økonomi,

C. der henviser til, at industrilandene skal nedbringe deres CO2-emissioner med 80-90 % i 
forhold til 1990-niveauet inden 2050,

D. der henviser til, at ændringen til en bæredygtig økonomi påvirker sektorerne på forskellig 
vis, at der skabes nye arbejdspladser eller at eksisterende arbejdspladser erstattes eller 
delvist bortfalder, at alle arbejdspladser skal tilpasses en bæredygtig ressourcebesparende 
produktions- og arbejdsmetode, og at det største tilpasningsbehov derfor opstår i 
eksisterende ansættelsesforhold,

E. der henviser til, at denne ændring vil føre til en stabilisering af beskæftigelsen og i nogle 
sektorer til en enorm vækst i antallet af arbejdspladser med betydelige spillover-effekter, 
og at man der, hvor der er blevet skabt pålidelige rammebetingelser, kan notere en jævn 
stigning i antallet af beskæftigede, der stabiliseres gennem stigende eksport,

F. der henviser til, at nye brancher ofte ikke er integrerede i den strukturelle dialog mellem 
arbejdsmarkedets parter, at der hverken findes overenskomster eller branchekodekser, at 
de nye brancher er udsat for massivt produktions- og konkurrencepres, og at presset med 
hensyn til at acceptere dårlige arbejdsbetingelser er stort i regioner med høj arbejdsløshed,

G. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er forankret som et mål i 
Lissabontraktaten, men at kvinder er underrepræsenteret f.eks. i byggebranchen og inden 
for forskning og derfor ikke i tilsvarende omfang får gavn af væksten i beskæftigelsen
som følge af den grønne økonomi,

Beskæftigelsesstrategi for en ny bæredygtig økonomi

1. konstaterer, at investeringer i den økologiske omlægning udgør et stort vækstpotentiale for 
arbejdsmarkedet og skaber nye indtjeningsmuligheder; påpeger, at det positive resultat i 
nogle sektorer vil skjule tab i andre sektorer, men at der vil blive kompenseret mere end 
rigeligt for disse tab gennem vækst på andre områder;

2. støtter Kommissionens hovedinitiativ i EUROPA 2020-strategien om at gennemføre 
overgangen til en bæredygtig økonomi nu, afkoble den økonomiske vækst fra ressource-
og energiforbruget, nedbringe de klimaskadelige emissioner og dermed modvirke jordens 
opvarmning; hilser forslaget om at tilpasse de lovmæssige rammebetingelser, de 
markedsøkonomiske styringsinstrumenter, subventioner og indgåelsen af offentlige 
kontrakter til dette mål velkommen; beklager, at Kommission har undladt at komme ind 
på arbejdsmarkedspotentialet og udfordringerne i forbindelse med ændringerne;

3. konstaterer, at størstedelen af de nye grønne arbejdspladser koncentrerer sig om bestemte 
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sektorer som byggesektoren, vedvarende energiformer, miljøteknologi, bæredygtig 
mobilitet (brug af cykler som transportmiddel, fragt- og personbefordring på skinner), 
genbrug, bæredygtigt land- og skovbrug, fiskeri, tjenester på miljøområdet, men at 
servicesektoren også rummer et stort grønt beskæftigelsespotentiale;

4. opfordrer til vedtagelse af ILO's definition, ifølge hvilken alle arbejdspladser, der 
fremskynder en bæredygtig udvikling, er grønne job; påpeger, at definitionen på den ene 
side omfatter arbejdspladser, der direkte nedbringer energi- og råstofforbruget, beskytter 
økosystemer og biodiversitet og mindsker affaldsproduktion og luftforurening, og på den 
anden side alle arbejdspladser, der mindsker det økologiske fodaftryk; anerkender, at 
definitionens relative aspekt gør, at der ikke kan sættes absolutte tal på jobpotentialet;

5. fremhæver, at alle arbejdspladser er forpligtet til at fremme en bæredygtig udvikling og 
udforme deres produktions- og arbejdsmetoder på en sådan måde, at de er så ressource- og 
energieffektive som muligt, og at dette tiltag skal gælde for hele forsyningskæden;

Optimering af beskæftigelsespotentialet

6. opfordrer til, at der udvikles en europæisk beskæftigelsesstrategi for en bæredygtig 
økonomi, hvis mål er at optimere jobpotentialet, idet der lægges særlig vægt på anstændigt 
arbejde, kvalifikationsbehov og en socialt retfærdig overgang; understreger, at en 
bæredygtig økonomi forbinder sociale og økologiske mål med hinanden;

7. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at sikre, at alle i 
EU får gavn af en bæredygtig beskæftigelsesstrategi; opfordrer til, at man er særligt 
opmærksom på de mennesker, der er længst fra arbejdsmarkedet samt de mest sårbare og 
lavtuddannede arbejdstagere;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at definere miljøstandarder og finansielle 
incitamenter, der skaber pålidelige rammebetingelser mindst 10 år frem i tiden, og på den 
måde skaber rets- og planlægningssikkerhed; kræver, at eksisterende finansielle 
instrumenter udnyttes, og at bæredygtig økonomi integreres i målet for de finansielle 
overslag og strukturfondene;

9. opfordrer EU og medlemsstaterne til at foregribe ændringer, dvs. at overvinde mangel på 
oplysning og usikkerhed og fremme bevidsthed, sociale læringsprocesser og ændringer i 
forbrugsmønstre; fastslår, at virksomheder kun investerer i rene teknologier, hvis der er en 
vis sikkerhed med hensyn til fremtidige fordele, og at arbejdstagere er villige til at tackle 
forandring, hvis der er udsigt til fremtidig beskæftigelse og et sikkerhedsnet;

10. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at bekæmpe 
diskrimination og fremme ligestilling i en bæredygtig økonomi, skabe arbejdsmiljøer, der 
tiltrækker og fastholder kvinder i disse sektorer, nedbringe kønsbestemt opdeling og 
lønforskelle og indføre en kvote for kvinders deltagelse i bestyrelser på 40 %;

Anstændigt arbejde

11. konstaterer, at Kommissionen overvurderer jobpotentialet for højt kvalificerede 
arbejdstagere i den bæredygtige økonomi og dermed taber de mange arbejdspladser i det 
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mellemste og nederste kvalifikationsområde af syne; opfordrer medlemsstaterne til at 
tillægge arbejdspladser i området for mellem- og lavtuddannede højere værdi og sikre 
gode arbejdsbetingelser på dette område;

12. konstaterer, at en organisationsgrad på arbejdstager- og arbejdsgiversiden i nye brancher 
gør, at der er stor risiko for usikre arbejdsforhold og dårlige arbejdsbetingelser; opfordrer 
EU og medlemsstaterne til at skabe rammebetingelser for etablering af 
repræsentationsstrukturer i de nye brancher; opfordrer Kommissionen til at fremme 
udvekslingen af eksempler på bedste praksis;

13. opfordrer arbejdsmarkedets parter til at åbne op for nye brancher og udvikle strategier til 
integration af brancheforeninger i forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og til fremme 
af andelen af kvinder i mandsdominerede repræsentationsstrukturer;

14. opfordrer EU og medlemsstaterne til fremover at gøre offentlig støtte til nye 
produktionsområder betinget af sociale minimumstandarder og etablering af 
repræsentationsstrukturer, som f.eks. samarbejdsudvalg og brancheforeninger;

15. opfordrer EU til at udvikle en ramme for foregribelse af forandringer og omstrukturering, 
der giver alle berørte arbejdstagere en garanteret ret til at deltage i ordninger vedrørende 
uddannelse og livslang læring; opfordrer medlemsstater, arbejdsgivere og medarbejdere til 
at anerkende styringen af færdigheder, uddannelse og livslang læring som et fælles ansvar 
som fastlagt i arbejdsmarkedets parters rammeaftale fra 2002 om livslang læring;

Tackling af kvalifikationsbehov

16. påpeger, at medlemsstaterne skal tilpasse deres efteruddannelses- og uddannelsessystemer 
med henblik på at sikre, at arbejdsstyrken kan tilpasse deres færdigheder til 
arbejdsmarkedsbehovene i en bæredygtig økonomi baseret på kompetencebaserede 
uddannelseskoncepter;

17. opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse uddannelsestilbud og strategier for livslang 
læring til behovene hos ældre arbejdstagere for at sikre et høj deltagerantal også blandt 
arbejdstagere på 55+;

18. opfordrer medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at fastlægge kvoter, målrettede 
ansættelsesordninger, specielle lærlingeuddannelser og uddannelsesinitiativer for kvinder;

19. anbefaler, at globaliseringstilpasningsfondens mål ændres til at dække fremme af en 
bæredygtig økonomi;

20. opfordrer medlemsstaterne til at etablere overgangsfonde til håndtering af 
kvalifikationsbehov, der kunne finansieres via en tobinskat på finansielle transaktioner, 
kulstof- og grønne afgifter, indtægter fra auktionering af emissionsrettigheder for perioden 
fra 2008 til 2013;

21. opfordrer EU og medlemsstaterne til at gøre foranstaltninger til fremme af evnen til at 
tilpasse sig en bæredygtig økonomi til et af Den Europæiske Socialfonds mål;
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22. minder om, at den bæredygtige dimension ikke bør være begrænset til uddannelse i 
miljørelaterede job, men også skal indarbejdes i alle uddannelsesprogrammer og gøres til 
en forudsætning for støtte; 

Socialt retfærdig forandring

23. opfordrer EU og medlemsstaterne til at skabe rammebetingelser for socialt retfærdige 
ændringer, som minimerer risiciene ved forandringen og optimerer udbyttet;

24. fremhæver, at de omkostninger, der følger af manglende transformation management, er 
langt højere end omkostningerne i forbindelse med forebyggende investeringer; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til i fællesskab at påtage sig 
ansvaret for en præventiv transformation management;

25. minder om, at fremme af og støtte til kollektive overenskomster med henblik på at 
foregribe forandringer og undgå afskedigelser sammen med styrkelse af den sociale 
sikring, systemer til sikring af indkomst og proaktive sektorspecifikke 
uddannelsesinitiativer er vigtige forebyggelsesforanstaltninger;

26. fremhæver, at arbejdstagerne for at gøre overgangen socialt retfærdig skal inddrages som 
partnere i processen; opfordrer til at involvere "grønne fagforeningsrepræsentanter" i 
virksomheder, som vil arbejde aktivt på at gøre deres arbejdspladser, virksomheder og 
industrier "grønnere";

27. opfordrer medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til på en struktureret måde at 
samarbejde med aktører på miljøområdet, herunder ngo'er, omkring styring af 
overgangen;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.



PR\812974DA.doc 9/12 PE439.396v03-00

DA

BEGRUNDELSE

EU's pligt til at fremme bæredygtighed

Det Europæiske Råd har i sin afgørelse fra december 2009 om en fornyet "EU-strategi for 
bæredygtig udvikling"1 defineret udvikling som værende bæredygtig, hvis den tager højde for 
den nuværende generations behov på en sådan måde, at fremtidige generationers evne til at få 
tilfredsstillet sine behov ikke kommer i fare. Afgørelsen angiver syv centrale udfordringer: 
klimaændringer og miljøvenlige energiformer, bæredygtig transport, bæredygtigt forbrug og 
bæredygtig produktion, bevarelse og forvaltning af naturressourcer, offentlig sundhed, social 
integration, befolkningsudvikling og migration og fattigdom i verden. Hovedprincipperne i 
strategien er en integreret tilgang til økonomiske, sociale og økologiske spørgsmål, 
intensivering af den sociale dialog, styrkelse af virksomhedernes sociale ansvar samt 
forsigtigheds- og skadevolderprincippet. Derudover fastsætter Rådets afgørelse investeringer i 
human-, social- og miljøkapital, teknologiske innovationer og nye økologiske tjenesteydelser 
med det formål på lang sigt at skabe forudsætninger for konkurrenceevne, velstand, social 
samhørighed, arbejdspladser af høj kvalitet og bedre miljøbeskyttelse. 

Rådet bekræftede i 2009 desuden EU's forpligtelse til i vid udstrækning at deltage i 
bekæmpelsen af den tiltagende globale opvarmning. EU forpligtede sig i sine beslutninger til 
at reducere drivhusgasemissionerne med 20 % i forhold til 1990-niveauet inden 2020 og at 
dække 20 % sit energibehov ved hjælp af vedvarende energikilder inden 2020. Ifølge en 
undersøgelse foretaget af IPCC kan den globale opvarmning kun begrænses til 2° C, hvis 
industrilandene nedbringer sine drivhusgasemissioner med 80-90 % i forhold til 1990-
niveauet inden 20502. For EU betydet dette, at bestræbelserne i forbindelse med vedvarende 
energiformer og energieffektivitet skal fremskyndes betydeligt.

Hvad er grønne job? 

Allerede Rådets definition af bæredygtig udvikling viser, at dette berører så at sige alle 
relevante industri- og servicesektorer. Derfor følger denne betænkning den omfattende ILO-
definition af grønne job.3 Ifølge denne definition kan "grønne job" ikke begrænses til at 
omfatte de beskæftigelsesområder, som er direkte forbundet med miljøbeskyttelse. En 
arbejdsplads er tværtimod grøn, hvis den yder et bidrag til en ændring hen imod en 
bæredygtig produktionsform, bidrager til energibesparelser, anvendelse af vedvarende 
energiformer, skånsel af naturlige ressourcer og bevarelse og genskabelse af økosystemet og 
biodiversiteten samt undgåelse af affald og luftforurening. 

Med udgangspunkt i denne definition deler jeg ikke Kommissionens opfattelse, der går ud på, 
at man især finder grønne arbejdspladser inden for spydspidsteknologier, men følger derimod 
ILO's konklusioner, der angiver, at alle kvalifikationsområder i vid udstrækning vil blive 

                                               
1 Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 10.-11. december 2009.
2 IPCC: "Climate Change 2007: Synthesis Report". Bidrag fra arbejdsgruppe I, II og III til den fjerde 
vurderingsrapport fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer, primært skriveteam, Pachauri, R.K. og 
Reisinger, A. (red.), IPCC, Geneve, Schweiz.
3 ILO's baggrundsnotat "Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green Jobs", G8-
konferencen for arbejds- og beskæftigelsesministre afholdt i Niigata, Japan, den 11.-13. maj 2008.
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berørt af en ændring hen imod mere bæredygtighed. Dette giver en anden analyse af behovet 
for uddannelse og efteruddannelse og behovet for økologisk uddannelse i det hele taget.

Optimering af beskæftigelsespotentialet

Den positive bieffekt af udviklingen af og støtten til vedvarende energiformer og 
energieffektivitet er enorm. Greenpeace-undersøgelsen1 angiver f.eks. et 
arbejdspladspotentiale på området for vedvarende energiformer og energieffektivitet på mere 
end 8 mio. arbejdspladser på verdensplan. 

Erfaringerne fra Tyskland bekræfter disse prognoser og viser tydeligt, at den kraftige 
udbygning af sektoren for vedvarende energiformer har direkte arbejdspladseffekter. I 
Tyskland er der opstået 250.000 nye arbejdspladser som følge af den tyske lov om fremme af 
vedvarende energikilder. Tyskland indtager dermed en førende rolle på verdensplan. Når man 
medregner indirekte beskæftigelseseffekter, har loven siden dens ikrafttræden i år 2000 givet 
en regelmæssig stigning i beskæftigelsen, og der forventes ifølge prognoser en vækst på 
400.000 beskæftigede frem til år 2020. Hvad der ikke fremgik af Kommissionens 
nettoberegningsmodeller i dens undersøgelse2 af beskæftigelsessituationen i Europa 2009, er 
det faktum, at væksten i beskæftigelse inden for nye bæredygtige sektorer som f.eks. sektoren 
for vedvarende energi i Tyskland stabiliseres yderligere gennem stigende eksport. 
Kommissionen beregner sine nettovæksttal alene på grundlag af EU's indre marked og 
glemmer det potentiale, som EU opnår gennem indtagelse af en global ledende rolle i 
forbindelse med ændringen til en bæredygtig økonomi. 

Succesen i Tyskland skyldes dog i høj grad, at den tyske lov om fremme af vedvarende 
energikilder (EEG), den tyske lov om energipas samt offentligt støttede kreditprogrammer har 
givet investorerne langsigtede og pålidelige rammebetingelser. Uden denne entydige politiske 
og finansielle fastlæggelse af kursen kan arbejdsmarkedspotentialet ikke udnyttes til fulde.  

Andre EU-lande følger i mellemtiden Tysklands eksempel. EU skal derfor medtage 
forpligtelserne til at skabe pålidelige rammebetingelser i Europa 2020-strategien og på et 
tidligt tidspunkt tage lovmæssige initiativer. Medlemsstaterne skal inden for rammerne af 
deres kompetenceområde hurtigt følge trop.  Det betyder også, at ændringen til en bæredygtig 
økonomi skal være forankret som et centralt mål i forbindelse med alle procedurer for 
tildelingen af EU-midler, især i strukturfondene.  Vi er nødt til i de næste ti år at gøre en 
systematisk indsats for at skubbe de nødvendige investeringer i gang. 

Det faktiske jobpotentiale på baggrund af en ny bæredygtig udvikling er vanskeligt at måle, 
og de undersøgelser, der henvises til i præamblen til denne betænkning, er tilsvarende vage 
med hensyn til konkrete tal og modsiger til dels hinanden. Beregningerne adskiller sig især alt 
efter de respektive rammebetingelser. Det ses også af eksemplet med trafiksektoren. 

UNEP-undersøgelsen3 undersøger ændringen af mobiliteten i byer fra individuel biltrafik til 
                                               
1 Rapport fra Greenpeace og European Renewable Energy Council (EREC) "Working for the climate: renewable 
energy and the green job revolution" fra 2009.
2 Kommissionens rapport om beskæftigelsen i Europa 2009.
3 UNEP, ILO, IOE og ITUCs initiativ til skabelse af grønne arbejdspladser "Green Jobs: Towards Decent Work 
in a Sustainable, Low-Carbon World" fra 2008.
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effektive offentlige transportsystemer og angiver en multiplikator for 
beskæftigelsespotentialet på mellem 2,5 og 4,1. De støttescenarier, som Kommissionen hidtil 
har gennemført, betyder imidlertid, at sektoren for den offentlige nærtrafik kommer under et 
enormt pres.  Mens der står enorme summer af forsknings- og industrimidler til rådighed for 
udviklingen af elbiler, så er sektoren for offentlig trafik og tilhørende transportmidler ikke 
omfattet af nogen støtteprogrammer. I byområderne ligger de to former for transportmidler i 
umiddelbar konkurrence med hinanden. Det mulige beskæftigelsespotentiale fra bæredygtig 
mobilitet kan først rigtigt komme til udfoldelse, hvis dette potentiale kommer til udfoldelse 
via politiske rammebetingelser og en finansiel orientering. For brugen af cykler som 
transportmiddel gælder det ligesom inden for den offentlige trafik, at potentialet skal findes 
inden for salg og serviceydelser. Ud fra en økologisk betragtning kommer begge disse 
mobilitetsformer før elbilen. 

En ny bæredygtig økonomi for et socialt, vidtfavnende Europa

Ændringen til en bæredygtig økonomi er ikke alene en økologisk nødvendighed, den skal 
også indgå i vores strategi for et socialt Europa. En positiv ændring afhænger i høj grad af 
accepten hos befolkningen i Europa, og denne accept kan kun opnås, hvis vi kan vise, at vores 
strategier for ændringen til en bæredygtig økonomi er udformet på en socialt retfærdig måde 
og på sigt fører til højere beskæftigelsesprocenter, bedre arbejdsbetingelser og større social 
sikkerhed. Målet for en ny bæredygtig økonomi skal være social og økologisk bæredygtighed, 
og en socialt retfærdig transformation management er et væsentligt led i en sådan strategi.

Godt arbejde

Her melder sig især spørgsmålet om arbejdspladskvalitet. Netop i det nedre 
kvalifikationsområde findes der et stigende antal usikre ansættelsesforhold. På grund af 
Rådets omfattende definition af bæredygtig udvikling opfatter jeg det ikke som formålet med 
betænkningen kun at se på det grønne jobpotentiale i absolutte tal, men har også undersøgt 
spørgsmålet om, hvordan man kan sikre gode arbejdsbetingelser på "grønne arbejdspladser", 
og hvordan ændringen til en bæredygtig økonomi kan udformes på en socialt retfærdig måde.

I forbindelse med undersøgelserne til denne betænkning stod det hurtigt klart, at 
arbejdsbetingelsesaspektet udgør et centralt element i de nye brancher. Både beskæftigede i 
solenergibranchen f.eks. i Østtyskland og repræsentanter for vindkraftindustrien klager over et 
højt produktionspres, der, kombineret med et internationalt konkurrencemæssigt pres, fører til 
lave lønninger og dårlige arbejdsbetingelser. Under disse betingelser er det endog yderst 
vanskeligt at finde arbejdstagere, der er villige til at skifte branche, f.eks. fra kulsektoren, der 
har en lang tradition for gode arbejdsbetingelser og social sikring.  Det fremgår tydeligt af 
samtaler med arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, at det store problem i disse nye 
sektorer er de manglende forvaltningsstrukturer hos begge parter. De første projekter, der 
forsøger at fremme opbygningen af sådanne strukturer, er i gang, og betænkningen støtter 
klart disse bestræbelser.  

Kvalifikationskrav
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Socialt retfærdig forandring betyder også, at man forholder sig til spørgsmål vedrørende 
uddannelse og efteruddannelse. Det drejer sig i den forbindelse på den ene side om at sikre, at 
jobpotentialet fra en mere grøn økonomi også kan udnyttes.  Vækstpotentialet i bestemte 
sektorer kan kun udnyttes, hvis der er tilstrækkeligt med veluddannede arbejdstagere med de 
relevante uddannelser/videreuddannelser. Desuden skal det være sikret, at ændringerne udgør 
en chance for alle: unge og ældre, kvinder, mennesker på og ud for arbejdsmarkedet. Det kan 
dog ikke med sikkerhed forudsiges, hvilke kvalifikationer der er nødvendige, og i hvilket 
omfang. Det er dog givet, at vi skal være på forkant i forhold til at tilpasse uddannelses- og 
videreuddannelsestilbud samt strategier for livslange læring til bæredygtighed, og at det kan 
være nødvendigt med skræddersyede programmer for at sikre, at f.eks. også en kvindelig 
arbejdstager, der har arbejdet inden for kulindustrien i 30 år, får mulighed for at tage del i 
ændringen. For at kunne styre det store behov for nye kvalifikationer, omskoling og 
videreuddannelse skal vi analysere, hvilke grupper af beskæftigede og arbejdssøgende der 
kræver særlig støtte, og planlægge relevante foranstaltninger.

Socialt retfærdig forandring 

Forandring kræver en høj grad af fleksibilitet, i mange tilfælde sågar mobilitet.  Danmark, der 
ofte fremhæves som eksempel, viser, at mennesker opfatter en høj grad af fleksibilitet på 
arbejdsmarkedet som en mulighed og ikke som en fare, når statslige systemer og stærke 
partnerskaber mellem arbejdsmarkedets parter sørger for social sikkerhed, og når en 
forebyggende kvalifikationsstyring giver fremtidsudsigter. Forudsætningen for, at ændringen 
til en bæredygtig økonomi bliver en succes, er, at arbejdstagerne er sikret socialt i de 
nødvendige forandringsfaser.


