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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας 
νέας βιώσιμης οικονομίας
(2010/2010(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» COM(2010) 2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εντάσσοντας τη διάσταση της 
αειφόρου ανάπτυξης στις πολιτικές της ΕΕ: Αναθεώρηση του 2009 της στρατηγικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη» (COM(2009) 0400),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα 
επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (αναδιατύπωση)1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ2,

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Η προσαρμογή στην αλλαγή 
του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM/2009/0147) και το σχετικό 
ψήφισμά του της ΧΧ Απριλίου 20103,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πιο οικολογικές μεταφορές» 
(COM(2008)0433),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την 
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους» (COM(2009)0435),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενεργειακή πολιτική για την 
Ευρώπη» (COM(2007)0001),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης
Δεκεμβρίου 2009 και ιδίως τα σημεία 21-24,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Προεδρίας του Συμβουλίου για την επανεξέταση της 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη 20094,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 
(UNFCCC) και το σχετικό πρωτόκολλο του Κιότο,

                                               
1 ΕΕ L 39 της 13.2.08, σ. 1.
2 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 1.12.2009.
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– έχοντας υπόψη το έγγραφο της IPCC του 2007 με τίτλο «Κλιματική αλλαγή 2007: 
συγκεφαλαιωτική έκθεση, συμβολή των ομάδων εργασίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στην τέταρτη 
έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση επισκόπησης Stern του 2006 για τις οικονομικές πτυχές της 
κλιματικής αλλαγής,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία «Πράσινες θέσεις εργασίας» του 2008 του 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ILO), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE) και της 
Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) με τίτλο «Green Jobs: Towards 
Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World» (Πράσινες θέσεις εργασίας: προς μια 
αξιοπρεπή εργασία σε έναν βιώσιμο κόσμο με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα),

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα της ILO με τίτλο «Global Challenges for 
Sustainable Development: Strategies for Green Jobs» (Παγκόσμιες προκλήσεις για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη: στρατηγικές για πράσινες θέσεις εργασίας) που υποβλήθηκε στη 
διάσκεψη των υπουργών Εργασίας και Απασχόλησης της G8 που διεξήχθη στο Niigata 
της Ιαπωνίας από τις 11 έως τις 13 Μαΐου 2008, 

– έχοντας υπόψη τη «Δήλωση για την πράσινη ανάπτυξη» του ΟΟΣΑ που εγκρίθηκε στη 
συνεδρίαση του Συμβουλίου σε επίπεδο υπουργών της 25ης Ιουνίου 2009 και την 
επακόλουθη στρατηγική για την πράσινη ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Greenpeace και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC) του 2009 με τίτλο «Working for the climate: 
renewable energy and the green job revolution» (Καταβάλλοντας προσπάθειες για το 
κλίμα: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η επανάσταση της πράσινης εργασίας),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (CES) και του 
Οργανισμού Κοινωνικής Ανάπτυξης (SDA) του 2007 με τίτλο: «Climate Change and 
Employment: Impact on employment in the European Union-25 of climate change and 
CO2 emission reduction measures by 2030» (Κλιματική αλλαγή και απασχόληση: 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2 στην 
απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 μέχρι το 2030),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής «Απασχόληση στην Ευρώπη το 2009» και 
ιδίως το κεφάλαιο 3: κλιματική αλλαγή και αποτελέσματα στην αγορά εργασίας,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
ανάκαμψη της οικονομίας» (COM(2008)0800) και το συνακόλουθο ψήφισμα της 
11ης Μαρτίου 20081,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής 
ανάκαμψης» (COM(2009)0114),

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0123.
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– έχοντας υπόψη την κοινή ανάλυση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων με τίτλο «Key 
challenges facing European labour markets» (Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας), της 18ης Οκτωβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη το «Πλαίσιο ενεργειών για τη διά βίου ανάπτυξη των ικανοτήτων και των 
επαγγελματικών προσόντων» των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, του 2002,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις 
εργασίας - Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών 
σε δεξιότητες» (COM(2008)0868),

– έχοντας υπόψη την ερευνητική εργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη και 
την Επαγγελματική Κατάρτιση (CEDEFOP) του 2009 με τίτλο «Future Skills Needs for 
the Green Economy» (Μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων για την πράσινη οικονομία),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
(A6-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε το 2009 ότι η αειφόρος 
ανάπτυξη αποτελεί κεντρικό στόχο της Συνθήκης της Λισαβόνας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι στις κατευθυντήριες αρχές της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη 
συγκαταλέγονται η ενσωμάτωση μελημάτων οικονομικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα στις διάφορες πολιτικές, η εντατικοποίηση του κοινωνικού 
διαλόγου, η ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, η αρχή της πρόληψης 
και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κεντρικό σημείο της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 είναι η 
προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο φιλικής για το περιβάλλον και πιο 
ανταγωνιστικής οικονομίας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικές χώρες πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές CO2 
τους κατά 80%-90% μέχρι το 2050, σε σύγκριση με το 1990,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μετασχηματισμός σε μια πιο βιώσιμη οικονομία έχει 
διαφορετική επίδραση στους διάφορους τομείς, ότι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, 
ενώ άλλες αντικαθίστανται ή εν μέρει χάνονται, ότι όλες οι θέσεις εργασίας πρέπει να 
προσαρμοστούν σε έναν αειφόρο τρόπο παραγωγής και εργασίας που θα εξοικονομεί 
πόρους και, για τον λόγο αυτόν, η μεγαλύτερη ανάγκη προσαρμογής αφορά τις 
υφιστάμενες σχέσεις εργασίας, 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω μετασχηματισμός οδηγεί σε σταθεροποίηση της 
απασχόλησης και σε ορισμένους τομείς σε τεράστια αύξηση των θέσεων εργασίας με 
σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις, και ότι, όπου δημιουργούνται αξιόπιστες 
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συνθήκες, μπορεί να σημειωθεί διαρκής αύξηση της απασχόλησης που σταθεροποιείται 
από την αύξηση των εξαγωγών,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι τομείς συχνά δεν ενσωματώνονται σε δομές του 
κοινωνικού διαλόγου, ότι δεν υπάρχουν ούτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ούτε 
κώδικες των τομέων, ότι οι νέοι τομείς υφίστανται μεγάλη πίεση όσον αφορά την 
παραγωγή και τον ανταγωνισμό και ότι σε περιφέρειες με μεγάλη ανεργία ασκείται 
μεγάλη πίεση αποδοχής κακών συνθηκών εργασίας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων περιλαμβάνεται ως στόχος στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας, ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, για παράδειγμα, στον 
κατασκευαστικό κλάδο και στην έρευνα και, ως εκ τούτου, δεν επωφελούνται στον ίδιο 
βαθμό από την αύξηση της απασχόλησης της πράσινης οικονομίας,

Στρατηγική απασχόλησης για μια νέα βιώσιμη οικονομία

1. διαπιστώνει ότι οι επενδύσεις στον οικολογικό μετασχηματισμό ενέχουν μεγάλο 
αναπτυξιακό δυναμικό για την αγορά εργασίας και προσφέρουν νέες δυνατότητες 
απόκτησης εισοδήματος, καθώς και ότι πίσω από τον θετικό απολογισμό υπάρχουν 
απώλειες σε ορισμένους τομείς που αντισταθμίζονται με το παραπάνω από την αύξηση 
σε άλλους·

2. υποστηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία της Επιτροπής στη στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 
2020 να γίνει τώρα η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, να αποσυνδεθεί η οικονομική 
ανάπτυξη από την κατανάλωση πόρων και ενέργειας και να μειωθούν οι εκπομπές που 
βλάπτουν το κλίμα ως αντίδραση στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη· επικροτεί 
την πρόθεση να προσανατολιστούν σε αυτόν τον στόχο το ρυθμιστικό περιβάλλον, τα 
μέσα παροχής κινήτρων της οικονομίας της αγοράς, οι επιδοτήσεις και οι δημόσιες 
συμβάσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι, στη στρατηγική αυτή, η Επιτροπή δεν 
αναφέρεται στο δυναμικό της αγοράς εργασίας και στις προκλήσεις του 
μετασχηματισμού·

3. διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό νέων πράσινων θέσεων εργασίας 
συγκεντρώνεται σε μερικούς τομείς όπως ο κατασκευαστικός τομέας, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, η περιβαλλοντική τεχνολογία, η βιώσιμη κινητικότητα (ποδήλατο, 
σιδηροδρομικές μεταφορές φορτίων και επιβατών), η ανακύκλωση, η βιώσιμη γεωργία 
και δασοκομία, η αλιεία και οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες· επίσης, διαπιστώνει ότι και ο 
τομέας των υπηρεσιών ενέχει μεγάλο δυναμικό δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας·

4. ζητεί να υιοθετηθεί ο ορισμός της ILO, σύμφωνα με τον οποίο όλες οι θέσεις εργασίας 
που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη είναι πράσινες θέσεις εργασίας· εξηγεί ότι ο 
ορισμός αυτός περιλαμβάνει αφενός τις θέσεις εργασίας που μειώνουν άμεσα την 
κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών, προστατεύουν τα οικοσυστήματα και τη 
βιοποικιλότητα και ελαχιστοποιούν τη δημιουργία αποβλήτων και την ατμοσφαιρική 
ρύπανση, και αφετέρου όλες τις θέσεις εργασίας που μειώνουν το οικολογικό
αποτύπωμα· παραδέχεται ότι το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί τελεσίδικα εξαιτίας της σχετικότητας του ορισμού·
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5. υπογραμμίζει ότι όλες οι θέσεις εργασίας έχουν ως στόχο την προαγωγή της αειφόρου 
ανάπτυξης και ότι ο τρόπος παραγωγής και εργασίας πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε 
να αξιοποιεί όσο πιο αποδοτικά γίνεται την ενέργεια και τους πόρους, και ότι αυτή η 
προσέγγιση πρέπει να ισχύει για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού·

Βελτιστοποίηση του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας

6. ζητεί να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση για μια βιώσιμη 
οικονομία που θα στοχεύει στη βελτιστοποίηση του δυναμικού της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, ενώ παράλληλα θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοπρεπή εργασία, στις 
απαιτούμενες δεξιότητες και σε μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση· υπογραμμίζει ότι μια 
βιώσιμη οικονομία συνδυάζει κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους·

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να εξασφαλίσουν ότι 
όλοι, σε ολόκληρη την ΕΕ, θα επωφεληθούν από μια στρατηγική αειφόρου 
απασχόλησης· ζητεί να εστιαστεί η προσοχή στα άτομα που είναι περισσότερο 
αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, στους πιο ευάλωτους εργαζομένους και τους
εργαζομένους με τις λιγότερες δεξιότητες·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν περιβαλλοντικές προδιαγραφές και 
οικονομικά κίνητρα που θα δημιουργήσουν αξιόπιστες συνθήκες για τουλάχιστον δέκα 
χρόνια, δημιουργώντας έτσι νομική ασφάλεια και ασφάλεια προγραμματισμού· ζητεί να 
αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα και να ενσωματωθεί η βιώσιμη 
διαχείριση ως στόχος στις δημοσιονομικές προοπτικές και τα διαρθρωτικά ταμεία·

9. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προβλέψουν την αλλαγή, δηλαδή να ξεπεράσουν την 
έλλειψη ενημέρωσης και την αβεβαιότητα και να ενθαρρύνουν την ευαισθητοποίηση, τις 
διαδικασίες κοινωνικής μάθησης και τις αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα·
διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν σε καθαρές τεχνολογίες μόνο εάν υπάρχει 
κάποια βεβαιότητα ότι θα έχουν οφέλη στο μέλλον και ότι οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι 
να αντιμετωπίσουν την αλλαγή εάν υπάρχει προοπτική για μελλοντική απασχόληση και 
ένα δίχτυ ασφαλείας· 

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν τις 
διακρίσεις και να προωθήσουν την ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη οικονομία, να 
δημιουργήσουν εργασιακά περιβάλλοντα που θα ελκύουν και θα κρατούν τις γυναίκες 
στους εν λόγω τομείς, να μειώσουν τον κατακερματισμό της απασχόλησης βάσει του 
φύλου και τις μισθολογικές διαφορές, και να θεσπίσουν ποσόστωση 40% για τις γυναίκες
στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών·

Αξιοπρεπής εργασία

11. διαπιστώνει ότι η Επιτροπή υπερεκτιμά το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας για 
τους εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης στη βιώσιμη οικονομία και έτσι δεν λαμβάνει 
υπόψη το πλήθος θέσεων εργασίας μικρής και μεσαίας εξειδίκευσης· καλεί τα κράτη 
μέλη να αναβαθμίσουν τις θέσεις εργασίας μέσης και κατώτερης εκπαίδευσης και να 
εξασφαλίσουν ότι θα επικρατούν εκεί καλές συνθήκες εργασίας·

12. διαπιστώνει ότι εξαιτίας του χαμηλού βαθμού οργάνωσης από την πλευρά των 
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εργαζομένων και των εργοδοτών σε νέους τομείς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για 
επισφαλείς σχέσεις εργασίας και κακές συνθήκες εργασίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για την καθιέρωση δομών εκπροσώπησης 
στους νέους τομείς· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ·

13. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να είναι ανοιχτοί σε νέους τομείς και να αναπτύξουν 
στρατηγικές για τη συμμετοχή των τομεακών ενώσεων στην κοινωνική εταιρική σχέση 
και για την αύξηση της αναλογίας των γυναικών σε δομές εκπροσώπησης όπου 
επικρατούν οι άντρες·

14. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνδέουν μελλοντικά τη δημόσια ενίσχυση νέων 
τομέων παραγωγής με ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές και με τη θέσπιση δομών 
εκπροσώπησης όπως τα συμβούλια επιχειρήσεων και οι επαγγελματικές οργανώσεις·

15. καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ένα πλαίσιο για την πρόβλεψη της αλλαγής και την 
αναδιάρθρωση, προσφέροντας σε όλους τους πληττόμενους εργαζομένους το εγγυημένο 
δικαίωμα να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και διά βίου μάθησης· καλεί τα 
κράτη μέλη, τους εργαζομένους και τους εργοδότες να αναγνωρίσουν ότι η διαχείριση 
δεξιοτήτων, η κατάρτιση και η διά βίου μάθηση είναι κοινή τους ευθύνη, όπως 
αναγνωρίζεται στη συμφωνία πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων του 2002 για τη διά βίου 
μάθηση·

Αντιμετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες

16. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τα εθνικά συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για να εξασφαλίσουν ότι το εργατικό δυναμικό θα μπορεί να 
προσαρμόσει τις δεξιότητές του στις ανάγκες της αγοράς εργασίας μιας βιώσιμης 
οικονομίας βασισμένης σε σχέδια κατάρτισης που στηρίζονται στον ανταγωνισμό·

17. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν την προσφερόμενη κατάρτιση και τις 
στρατηγικές για τη διά βίου μάθηση στις ανάγκες των μεγαλύτερων σε ηλικία 
εργαζομένων, προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγάλα ποσοστά συμμετοχής και των 
εργαζομένων ηλικίας άνω των 55 ετών·

18. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να θεσπίσουν ποσοστώσεις, μοντέλα 
στοχοθετημένης πρόσληψης, εξειδικευμένες μαθητείες και πρωτοβουλίες κατάρτισης για 
γυναίκες·

19. συνιστά να αναπροσανατολιστεί ο σκοπός του Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση προς την προώθηση μιας βιώσιμης οικονομίας·

20. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ταμεία μετάβασης για να διαχειριστούν τις ανάγκες 
σε δεξιότητες, τα οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από έναν φόρο Tobin επί 
των συναλλαγών στις χρηματαγορές, φόρους άνθρακα και περιβαλλοντικούς φόρους, 
έσοδα από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών και αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων 
εκπομπών για το διάστημα 2008-2013·

21. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέσουν την προώθηση της προσαρμοστικότητας σε 
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μια βιώσιμη οικονομία ως έναν από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

22. υπενθυμίζει ότι η διάσταση της αειφορίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην κατάρτιση 
σε επαγγέλματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, αλλά πρέπει να ενσωματώνεται σε 
όλα τα προγράμματα κατάρτισης και να καταστεί προαπαιτούμενο για τη 
χρηματοδότηση·

Κοινωνικά δίκαιος μετασχηματισμός

23. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για έναν 
κοινωνικά δίκαιο μετασχηματισμό που θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους της αλλαγής 
για όλους τους εργαζομένους και θα βελτιστοποιούν τα κέρδη·

24. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες που συνεπάγεται η απουσία διαχείρισης του 
μετασχηματισμού είναι πολύ μεγαλύτερες από τις προβλεπτικές επενδύσεις· καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αντιμετωπίσουν από κοινού 
την ευθύνη μιας προληπτικής διαχείρισης του μετασχηματισμού·

25. υπενθυμίζει ότι η προαγωγή και η υποστήριξη συλλογικών συμφωνιών για την πρόβλεψη 
της αλλαγής και την αποφυγή της κατάστασης αργίας ή των απολύσεων, μαζί με την 
ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλειας, των συστημάτων εισοδηματικής στήριξης και 
ενεργητικών πρωτοβουλιών τομεακής κατάρτισης, αποτελούν καίρια μέτρα πρόληψης· 

26. υπογραμμίζει ότι, για να είναι η μετάβαση κοινωνικά δίκαιη, οι εργαζόμενοι πρέπει να 
έχουν συμμετοχή και ρόλο εταίρου στη διαδικασία· ζητεί τη συμμετοχή «πράσινων 
εκπροσώπων» των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις επιχειρήσεις, οι οποίοι θα 
συμμετέχουν ενεργά στο να γίνουν πιο «πράσινοι» οι χώροι εργασίας τους, οι 
επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες όπου εργάζονται·

27. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να συνεργαστούν με συγκροτημένο 
τρόπο με τους περιβαλλοντικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, για τη 
διαχείριση της μετάβασης·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δέσμευση της ΕΕ για την αειφορία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε, τον Δεκέμβριο του 2009 στην απόφασή του για την 
ανανεωμένη «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη»1, την 
ανάπτυξη ως αειφόρο εάν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής γενιάς κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να μην διακυβεύεται η ικανότητα των επομένων γενεών να καλύψουν τις ανάγκες 
τους. Η απόφαση κατονομάζει επτά κεντρικές προκλήσεις: την κλιματική αλλαγή και την 
καθαρή ενέργεια, την αειφορία στις μεταφορές, τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, τη 
διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, τη δημόσια υγεία, την κοινωνική ένταξη, τη 
δημογραφία και τη μετανάστευση, και τη φτώχεια στον πλανήτη. Κατευθυντήριες αρχές της 
στρατηγικής είναι η ενσωμάτωση μελημάτων οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα στις διάφορες πολιτικές, η εντατικοποίηση του κοινωνικού διαλόγου, η ενίσχυση 
της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, η αρχή της πρόληψης και η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Επιπροσθέτως, η απόφαση του Συμβουλίου προβλέπει επενδύσεις σε ανθρώπινο, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο, καθώς και στην τεχνολογική καινοτομία και σε νέες 
οικολογικές υπηρεσίες, με στόχο να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμα οι προϋποθέσεις για 
ανταγωνιστικότητα, ευημερία, κοινωνική συνοχή, ποιοτική απασχόληση και καλύτερη 
προστασία του περιβάλλοντος.

Το 2009, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ να συμμετάσχει καθοριστικά στον 
διεθνή αγώνα κατά της αυξανόμενης θέρμανσης του πλανήτη. Στις αποφάσεις της, η ΕΕ 
δεσμεύθηκε να μειώσει μέχρι το 2020 τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 
20% συγκριτικά με το 1990, και το 2020 να καλύπτει το 20% της ζήτησης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με έρευνα της IPCC, η αύξηση της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μπορεί να περιοριστεί στους 2°C μόνο εφόσον οι βιομηχανικές χώρες μειώσουν 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 80%-90% μέχρι το 20502 σε σύγκριση με το 1990. 
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επισπευσθούν σημαντικά οι 
προσπάθειες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης.

Τι σημαίνει «πράσινες θέσεις εργασίας»;

Ο ορισμός του Συμβουλίου για την αειφόρο ανάπτυξη δείχνει ήδη ότι το θέμα αφορά σχεδόν 
όλους τους σχετικούς τομείς της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών. Για τον λόγο 
αυτόν η παρούσα έκθεση υιοθετεί τον εκτενή ορισμό της ILO για τις πράσινες θέσεις 
εργασίας3, σύμφωνα με τον οποίο οι «πράσινες θέσεις εργασίας» δεν είναι δυνατό να 
περιοριστούν στους τομείς της απασχόλησης που συνδέονται άμεσα με την προστασία του 
περιβάλλοντος. Αντίθετα, μια θέση εργασίας είναι πράσινη εφόσον συνεισφέρει στη
μετάβαση σε μια αειφόρο παραγωγή, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη 

                                               
1 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης/11ης Δεκεμβρίου 2009.
2 IPCC: Κλιματική αλλαγή 2007: συγκεφαλαιωτική έκθεση, συμβολή των ομάδων εργασίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στην 
τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος, κεντρική συντακτική 
ομάδα, Pachauri, R.K. και Reisinger, A. (εκδ.), IPCC, Γενεύη, Ελβετία.
3 Ενημερωτικό σημείωμα της ILO με τίτλο «Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for 
Green Jobs» (Παγκόσμιες προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη: στρατηγικές για πράσινες θέσεις εργασίας), 
διάσκεψη των υπουργών Εργασίας και Απασχόλησης της G8, Niigata, Ιαπωνία, 11-13 Μαΐου 2008.
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χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην προστασία των φυσικών πόρων, στη 
διατήρηση και την αποκατάσταση του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας και στην 
αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων και πρόκλησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Με βάση αυτόν τον ορισμό δεν συμφωνώ με την άποψη της Επιτροπής ότι οι πράσινες θέσεις 
εργασίας απαντώνται κυρίως στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, αλλά συντάσσομαι με τα 
συμπεράσματα της ILO ότι η μετάβαση σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα είναι καθοριστική για 
όλα τα επίπεδα προσόντων, πράγμα που οδηγεί σε διαφορετική ανάλυση των αναγκών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ανάγκης για μια οικολογική εκπαίδευση γενικότερα.

Βελτιστοποίηση του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας

Τα θετικά δευτερεύοντα αποτελέσματα της επέκτασης και της προώθησης του τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης είναι τεράστια. Έτσι, η μελέτη 
της Greenpeace1 αναφέρει ότι το παγκόσμιο δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης υπερβαίνει τα
8 εκατομμύρια. 

Στη Γερμανία, οι εμπειρίες επιβεβαιώνουν αυτές τις προγνώσεις και δείχνουν ξεκάθαρα ότι η 
μεγάλη επέκταση του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει άμεσα αποτελέσματα 
στις θέσεις εργασίας. Βάσει του νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργήθηκαν 
250 000 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και με τον τρόπο αυτόν η Γερμανία αναλαμβάνει 
ρόλο πρωτοπόρου σε διεθνές επίπεδο. Εάν συνυπολογιστούν τα έμμεσα αποτελέσματα στην 
απασχόληση, από την έναρξη ισχύος του το 2000 ο νόμος αυτός επέφερε τακτική αύξηση της 
απασχόλησης. Οι προγνώσεις θεωρούν δεδομένη την αύξηση κατά 400 000 εργαζομένους 
μέχρι το 2020. Αυτό που δεν ελήφθη υπόψη στα πρότυπα καθαρών υπολογισμών στη μελέτη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση στην Ευρώπη το 20092 είναι το ότι η αύξηση 
της απασχόλησης σε νέους βιώσιμους τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη 
Γερμανία σταθεροποιείται επιπροσθέτως μέσω της αύξησης των εξαγωγών. Η Επιτροπή 
υπολογίζει τους καθαρούς αριθμούς της αύξησης με βάση μόνο την εσωτερική ευρωπαϊκή 
αγορά, ξεχνώντας το δυναμικό που προσφέρει στην ΕΕ ένας ρόλος πρωτοπόρου σε 
παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο του μετασχηματισμού που οδηγεί σε μια βιώσιμη οικονομία.

Ωστόσο, καθοριστική βάση για την επιτυχία του γερμανικού παραδείγματος είναι το ότι ο 
νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EEG), ο νόμος για την ενεργειακή ταυτότητα των 
κτιρίων και τα προγράμματα δανειοδότησης με κρατική ενίσχυση προσέφεραν στους 
επενδυτές ένα μακροπρόθεσμο και αξιόπιστο ρυθμιστικό περιβάλλον. Χωρίς αυτές τις σαφείς 
πολιτικές και οικονομικές κατευθύνσεις δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση του δυναμικού της 
αγοράς εργασίας.

Άλλες χώρες της ΕΕ ακολουθούν στο μεταξύ το παράδειγμα της Γερμανίας. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει, για τον λόγο αυτόν, να συμπεριλάβει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» την 
υποχρέωση δημιουργίας αξιόπιστων συνθηκών και να αναλάβει ενωρίς νομοθετικές 

                                               
1 Έκθεση της Greenpeace και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC) του 2009 
με τίτλο «Working for the climate: renewable energy and the green job revolution» (Καταβάλλοντας 
προσπάθειες για το κλίμα: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η επανάσταση της πράσινης εργασίας),
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Απασχόληση στην Ευρώπη το 2009».
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πρωτοβουλίες. Τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθήσουν γρήγορα σε αυτήν την κατεύθυνση
στο πλαίσιο του φάσματος των αρμοδιοτήτων τους. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο 
μετασχηματισμός σε μια βιώσιμη οικονομία πρέπει να εδραιωθεί ως κεντρικός στόχος σε 
όλες τις διαδικασίες χορήγησης κοινοτικών πόρων και ιδίως στα διαρθρωτικά ταμεία. Τα 
επόμενα δέκα χρόνια χρειάζεται να προωθήσουμε συστηματικά τις απαραίτητες επενδύσεις.

Το πραγματικό δυναμικό μιας νέας αειφόρου ανάπτυξης είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και, ως 
εκ τούτου, οι μελέτες που αναφέρονται στο προοίμιο της έκθεσης αυτής είναι ασαφείς όσον 
αφορά συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και αντιφάσκουν εν μέρει μεταξύ τους. Οι 
υπολογισμοί παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ανάλογα με τις παραμέτρους. Αυτό 
φαίνεται και στο παράδειγμα του τομέα των μεταφορών.

Η μελέτη του UNEP1 εξετάζει τον μετασχηματισμό της αστικής κινητικότητας από τις 
ατομικές μετακινήσεις με ιδιωτικό όχημα σε αποτελεσματικά συστήματα δημοσίων 
συγκοινωνιών και αναφέρει ότι το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας μπορεί να γίνει
κατά 2,5 έως 4,1 φορές μεγαλύτερο. Όμως με τα σενάρια τα οποία επεξεργάζεται ως τώρα η 
Επιτροπή ασκείται τεράστια πίεση στον τομέα των δημοσίων συγκοινωνιών. Ενώ διατίθενται 
τεράστια ποσά για την έρευνα και τη βιομηχανία σε σχέση με την ανάπτυξη ηλεκτροκίνητων 
αυτοκινήτων, ο τομέας των δημοσίων συγκοινωνιών και τα ανάλογα μέσα μεταφοράς 
εξαιρούνται από τα προγράμματα ενίσχυσης. Στις πόλεις, αυτά τα δύο είδη κινητικότητας 
βρίσκονται σε ευθύ ανταγωνισμό. Το ενδεχόμενο δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας της 
βιώσιμης κινητικότητας θα μπορούσε να αναπτυχθεί ικανοποιητικά μόνο μετά την 
αξιοποίηση και αυτού του δυναμικού με πολιτικούς όρους και χρηματοδοτικές κατευθύνσεις. 
Όπως συμβαίνει και με τις δημόσιες συγκοινωνίες, και στον τομέα του ποδηλάτου οι 
δυνατότητες βρίσκονται στην πώληση και τις υπηρεσίες συντήρησης. Στην οικολογική 
αξιολόγηση, και τα δύο αυτά είδη κινητικότητας κατέχουν υψηλότερη θέση από το 
ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο.

Μια νέα βιώσιμη οικονομία για μια κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς

Ο μετασχηματισμός προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας δεν είναι μόνο 
οικολογική ανάγκη, αλλά πρέπει να αποτελέσει μέρος της στρατηγικής μας για μια κοινωνική 
Ευρώπη. Η επιτυχία του μετασχηματισμού εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την 
αποδοχή των ανθρώπων στην Ευρώπη, και η αποδοχή αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν 
μπορέσουμε να δείξουμε πως οι στρατηγικές μας για τον μετασχηματισμό σε μια βιώσιμη 
οικονομία είναι κοινωνικά δίκαιες και οδηγούν μακροπρόθεσμα σε μεγαλύτερα ποσοστά 
απασχόλησης, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλειας. Στόχος 
μιας νέας βιώσιμης οικονομίας πρέπει να είναι η κοινωνική και οικολογική αειφορία, και μια 
κοινωνικά δίκαιη διαχείριση του μετασχηματισμού είναι βασικό δομικό στοιχείο μιας τέτοιας 
στρατηγικής.

Καλή εργασία
                                               
1 Πρωτοβουλία «Πράσινες θέσεις εργασίας» του 2008 του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 
περιβάλλον (UNEP), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE) και 
της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (CES) με τίτλο «Green Jobs: Towards Decent Work in a 
Sustainable, Low-Carbon World» (Πράσινες θέσεις εργασίας: προς μια αξιοπρεπή εργασία σε έναν βιώσιμο 
κόσμο με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα).
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Εδώ τίθεται ιδίως το θέμα της ποιότητας των θέσεων εργασίας. Οι επισφαλείς σχέσεις
εργασίας αυξάνονται, ειδικά στα κατώτερα επίπεδα εξειδίκευσης. Με βάση τον εκτενή 
ορισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αειφόρο ανάπτυξη, δεν θεωρώ στόχο της 
έκθεσης να εξετάσει μόνο από αριθμητική άποψη το δυναμικό δημιουργίας πράσινων θέσεων 
εργασίας, αλλά εξέτασα και το ερώτημα πώς μπορούν να εξασφαλισθούν καλές συνθήκες 
εργασίας για τις πράσινες θέσεις εργασίας και πώς μπορεί να σχεδιαστεί με κοινωνικά δίκαιο 
τρόπο ο μετασχηματισμός σε μια βιώσιμη οικονομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας για την παρούσα έκθεση κατέστη γρήγορα σαφές ότι η πτυχή των 
συνθηκών εργασίας στους νέους τομείς είναι κεντρικό στοιχείο. Τόσο οι εργαζόμενοι στον 
τομέα της ηλιακής ενέργειας, π.χ. στην ανατολική Γερμανία, όσο και εκπρόσωποι της
βιομηχανίας αιολικής ενέργειας παραπονούνται για μεγάλη πίεση στην παραγωγή που μαζί 
με τη διεθνή πίεση του ανταγωνισμού έχει ως αποτέλεσμα χαμηλές αμοιβές και κακές 
συνθήκες εργασίας. Υπό τέτοιες συνθήκες είναι παραπάνω από δύσκολο να πείσει κανείς 
εργαζομένους που εξασφάλισαν μέσα από μια μακρά παράδοση καλές συνθήκες εργασίας και 
κοινωνική ασφάλεια να αλλάξουν τομέα εργασίας, π.χ. να εγκαταλείψουν τη βιομηχανία 
άνθρακα. Σε συζητήσεις με ενώσεις εργοδοτών και συνδικαλιστικές οργανώσεις καθίσταται,
ωστόσο, σαφές ότι το καθοριστικό πρόβλημα σε αυτούς τους νέους τομείς είναι η έλλειψη 
δομών εκπροσώπησης και από τις δύο πλευρές. Κάποια πρώτα σχέδια επιχειρούν να 
ενισχύσουν τη δημιουργία τέτοιων δομών, και η έκθεσή μου υποστηρίζει σαφώς τις 
προσπάθειες αυτές.

Απαιτήσεις ως προς την ποιότητα

Κοινωνικά δίκαιος μετασχηματισμός σημαίνει επίσης την ενασχόληση με το ζήτημα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των ανθρώπων. Εδώ πρέπει αφενός να εξασφαλιστεί ότι μπορεί 
πραγματικά να αξιοποιηθεί το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας της πιο πράσινης 
οικονομίας. Μόνο αν διατίθενται αρκετά καλά εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι εργαζόμενοι 
μπορεί να αξιοποιηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό σε ορισμένους τομείς. Αφετέρου πρέπει να 
εξασφαλισθεί ότι ο μετασχηματισμός θα είναι μια ευκαιρία για όλους: νέους και 
ηλικιωμένους, γυναίκες, άτομα εκτός και εντός της αγοράς εργασίας. Δεν μπορεί να πει 
ακόμα κανείς σήμερα με βεβαιότητα ποια προσόντα θα απαιτηθούν και σε ποιον βαθμό. 
Ωστόσο είναι σαφές ότι πρέπει να προσανατολίσουμε προληπτικά προσφορές εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, καθώς και στρατηγικές για τη διά βίου μάθηση, στην αειφορία και ότι θα 
χρειαστούν εξειδικευμένα προγράμματα για να εξασφαλιστεί για παράδειγμα ότι και μια 
εργαζόμενη που απασχολούνταν για 30 χρόνια στη βιομηχανία άνθρακα θα έχει μια ευκαιρία 
για αλλαγή. Για να γίνει επιτυχής διαχείριση της μεγάλης ανάγκης για νέα προσόντα και για 
επανεκπαίδευση και επιμόρφωση πρέπει να αναλυθεί ποιες ομάδες εργαζομένων και ατόμων 
που αναζητούν εργασία χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη και να προγραμματιστούν οι 
ανάλογες δράσεις.

Κοινωνικά δίκαιος μετασχηματισμός

Ο μετασχηματισμός απαιτεί μεγάλο βαθμό ευελιξίας, σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα απαιτεί 
κινητικότητα. Το παράδειγμα της Δανίας, που αναφέρεται συχνά, δείχνει ότι οι άνθρωποι 
θεωρούν τον μεγάλο βαθμό ευελιξίας στην αγορά εργασίας ευκαιρία και όχι κίνδυνο μόνο 
εάν υπάρχει κοινωνική ασφάλεια μέσω κρατικών συστημάτων και ισχυρών κοινωνικών 
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εταιρικών σχέσεων και εάν η προβλεπτική διαχείριση των προσόντων προσφέρει μια 
προοπτική. Προϋπόθεση για την επιτυχία του μετασχηματισμού σε μια βιώσιμη οικονομία 
αποτελεί η προστασία των εργαζομένων από την κοινωνική ασφάλεια κατά τις απαραίτητες
φάσεις της αλλαγής.


