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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

uuden kestävän talouden työllisyyspotentiaalin kehittämisestä
(2010/2010(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kestävän kehityksen valtavirtaistaminen EU:n 
politiikoissa: Euroopan unionin kestävän kehityksen strategian tarkastelu vuonna 2009" 
(KOM(2009)0400),

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 106/2008 toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä 
koskevasta yhteisön ohjelmasta (uudelleen laadittu toisinto)1,

– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja 
myöhemmästä kumoamisesta2,

– ottaa huomioon komission valkoisen kirjan "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti 
eurooppalaista toimintakehystä" (KOM(2009)0147) ja XX. huhtikuuta 2010 
hyväksymänsä päätöslauselman aiheesta3,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Ympäristöystävällisempi liikenne" 
(KOM(2008)0433),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Strategia ulkoisten kustannusten 
sisällyttämiseksi hintoihin" (KOM(2008)0435),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Energiapolitiikka Euroopalle" 
(KOM(2007)0001),

– ottaa huomioon 10.–11. joulukuuta 2009 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät, 
erityisesti kohdat 21–24,

– ottaa huomioon neuvoston puheenjohtajavaltion selvityksen EU:n kestävän kehityksen 
strategian uudelleentarkastelusta vuonna 20094,

– ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) ja 
UNFCCC:n Kioton pöytäkirjan,

                                               
1 EUVL L 39, 13.2.2008, s. 1.
2 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010).
4 CNS ST16818/09, 1.12.2009.



PE439.396v03-00 4/12 PR\812974FI.doc

FI

– ottaa huomioon IPPC:n asiakirjan vuodelta 2007 "Climate Change 2007: Synthesis 
Report, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change",

– ottaa huomioon vuonna 2006 laaditun Sternin raportin ilmastonmuutoksen 
talousvaikutuksista,

– ottaa huomioon YK:n ympäristöohjelman (UNEP), Kansainvälisen työjärjestön (ILO), 
Maailman eläintautijärjestön (IOE) ja ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön (ITUC) 
"vihreää työtä" koskevan aloitteen "Green Jobs,

– ottaa huomioon ILO:n tausta-asiakirjan "Global Challenges for Sustainable Development: 
Strategies for Green Jobs", joka luovutettiin Niigatassa, Japanissa 11.–
13. toukokuuta 2008 kokoontuneelle G8-maiden työministerien konferenssille,

– ottaa huomioon OECD:n julistuksen vihreästä kasvusta, joka hyväksyttiin ministeritason 
neuvoston tapaamisessa 25. kesäkuuta 2009, sekä sen jatkuvan vihreän kasvun strategian,

– ottaa huomioon Greenpeacen ja EREC:n (Euroopan uusiutuvan energian neuvosto) 
raportin "Working for the climate: renewable energy and the green job revolution",

– ottaa huomioon Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) ja sosiaalisen kehityksen 
viraston (SDA) raportin "Climate Change and Employment: Impact on employment in 
the European Union-25 of climate change and CO2 emission reduction measures by 
2030",

– ottaa huomioon komission raportin "Työllisyys Euroopassa 2009" ja erityisesti luvun 3: 
Ilmastonmuutoksen työmarkkinavaikutukset,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan talouden elvytyssuunnitelma" 
(KOM(2008)0800) ja 11. maaliskuuta 2009 hyväksymänsä päätöslauselman aiheesta1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Elvytys Euroopassa" (KOM(2009)0114),

– ottaa huomioon 18. lokakuuta 2007 laaditun Euroopan työmarkkinaosapuolten yhteisen 
analyysin "Euroopan työmarkkinoiden tärkeimmät haasteet",

– ottaa huomioon Euroopan työmarkkinaosapuolten vuonna 2002 sopimat "toimintapuitteet 
ammattitaidon ja pätevyyden elinikäistä kehittämistä varten",

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Uudet taidot uusia työpaikkoja varten –
Työmarkkinoiden ja ammattitaitotarpeiden ennakoiminen ja yhteensovittaminen" 
(KOM(2008)0868),

– ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (CEDEFOP) 
vuonna 2009 tekemän tutkimuksen "Future Skills Needs for the Green Economy",

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0123.
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– ottaa huomioon työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan sekä naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2010),

A. katsoo, että Eurooppa-neuvosto vahvisti vuonna 2009 kestävän kehityksen Lissabonin 
sopimuksen keskeiseksi tavoitteeksi; katsoo, että EU:n kestävyysstrategian ohjaaviin 
periaatteisiin kuuluvat taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten seikkojen 
kokonaisvaltainen tarkastelu, sosiaalisen vuoropuhelun lisääminen, yritysten 
yhteiskunnallisen vastuun vahvistaminen sekä ennalta varautumisen periaate ja 
aiheuttamisperiaate,

B. katsoo, että yksi Eurooppa 2020 -strategian painopisteistä on resurssitehokkaan, vihreän 
ja kilpailukykyisen talouden edistäminen,

C. katsoo, että teollisuusmaiden on vuoteen 2050 mennessä vähennettävä 
hiilidioksidipäästöjään 80–90 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna,

D. katsoo, että siirtyminen kestävämpään talouteen vaikuttaa aloihin eri tavalla; katsoo, että 
työpaikkoja syntyy, niitä korvataan ja osa niistä häviää; katsoo, että kaikki työpaikat on 
mukautettava kestävään, resurssitehokkaaseen tuotanto- ja työtapaan ja että eniten 
mukauttamistarvetta on siksi nykyisissä työsuhteissa,

E. katsoo, että muutos johtaa työllisyyden vakautumiseen ja joillakin aloilla valtavaan 
työpaikkojen lisääntymiseen, johon liittyy merkittäviä heijastusvaikutuksia; katsoo, että 
siellä, missä luodaan luotettava toimintaympäristö, työllisyys paranee jatkuvasti, ja 
kasvava vienti vakauttaa sitä,

F. katsoo, että uudet taloudenalat eivät usein ole mukana sosiaalisen vuoropuhelun 
rakenteissa; katsoo, että niillä ei ole työehtosopimuksia eikä alan eettisiä normeja ja että 
ne ovat suurten tuotanto- ja kilpailupaineiden alaisia; katsoo, että korkean työttömyyden 
alueilla paine hyväksyä huonoja työoloja on suuri,

G. katsoo, että sukupuolten tasa-arvo on vahvistettu tavoitteeksi Lissabonin sopimuksessa; 
katsoo, että naiset ovat aliedustettuina esimerkiksi rakennus- ja tutkimusalalla eivätkä 
siksi hyödy yhtä paljon vihreän talouden työllisyyden kasvusta,

Työllisyysstrategia uudelle kestävälle taloudelle

1. toteaa, että investoinnit vihreään muutokseen merkitsevät suurta kasvupotentiaalia 
työmarkkinoille ja uusia tulonsaantimahdollisuuksia; panee merkille, että myönteisen 
saldon takana on joillakin toimialoilla menetyksiä, jotka kasvu muilla aloilla korvaa 
enemmän kuin kokonaan;

2. tukee komission lippulaivahanketta Eurooppa 2020 -strategiassa eli siirtymisen kestävään 
talouteen toteuttamista nyt, talouskasvun irrottamista resurssien ja energian käytöstä, 
ilmaston kannalta haitallisten päästöjen vähentämistä ja siten ilmaston lämpenemisen 
ehkäisemistä; suhtautuu myönteisesti aikeeseen sovittaa sääntely-ympäristö, 
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markkinataloudelliset kannustimet, tuet ja julkiset hankinnat yhteen tämän tavoitteen 
kanssa; pahoittelee, ettei komissio strategiassa puutu muutoksen 
työmarkkinamahdollisuuksiin ja haasteisiin;

3. toteaa, että suurin osa uusista vihreistä työpaikoista keskittyy muutamille aloille, kuten 
rakennusalalle, uusiutuviin energioihin, ympäristöteknologiaan, kestävään liikkuvuuteen 
(polkupyöräliikenne, rautateiden rahti- ja henkilöliikenne), kierrätykseen, kestävään maa-
, metsä- ja kalatalouteen ja ympäristöpalveluihin; toteaa, että myös palvelualalla on 
paljon vihreää työllisyyspotentiaalia;

4. kehottaa omaksumaan ILO:n määritelmän1, jonka mukaan kaikki työpaikat, jotka 
edistävät kestävää kehitystä, ovat vihreitä työpaikkoja; toteaa, että määritelmä kattaa 
yhtäältä työpaikat, jotka vähentävät suoraan energian- ja raaka-aineiden kulutusta, 
suojelevat ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta sekä vähentävät mahdollisimman 
paljon jätteiden tuottamista ja ilman pilaantumista, ja toisaalta työpaikat, jotka 
pienentävät ekologista jalanjälkeä; myöntää, että määritelmän suhteellisuuden takia 
työllisyyspotentiaalia ei voida lopullisesti määrittää;

5. korostaa, että kaikkien työpaikkojen on tavoiteltava kestävän kehityksen edistämistä ja 
tuotanto- ja työtapojen oltava mahdollisimman resurssi- ja energiatehokkaita; korostaa, 
että tämän lähestymistavan on koskettava koko toimitusketjua;

Työllisyyspotentiaalin optimoiminen

6. kehottaa kehittämään kestävälle taloudelle eurooppalaisen työllisyysstrategian, jonka 
tavoitteena on työllisyyspotentiaalin optimoiminen; kehottaa samalla kiinnittämään 
erityistä huomiota ihmisarvoiseen työhön, ammattitaitotarpeisiin ja sosiaalisesti 
oikeudenmukaiseen siirtymään; korostaa, että kestävässä taloudessa yhdistyvät sosiaaliset 
ja ekologiset tavoitteet;

7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia varmistamaan, että kaikki 
EU:n kansalaiset hyötyvät kestävästä työllisyysstrategiasta; kehottaa kiinnittämään 
päähuomion ihmisiin, jotka ovat kauimpana työmarkkinoilta, ja kaikkein 
haavoittuvimpiin ja vähemmän koulutettuihin työntekijöihin;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan ympäristönormeja ja taloudellisia 
kannustimia, jotka luovat luotettavan toimintaympäristön vähintään kymmeneksi 
vuodeksi ja siten oikeus- ja suunnitteluvarmuuden; vaatii, että nykyisiä rahoitusvälineitä 
käytetään ja kestävä taloudenhoito integroidaan tavoitteeksi monivuotiseen 
rahoituskehykseen ja rakennerahastoon;

9. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita ennakoimaan muutosta eli poistamaan tiedon puutteen ja 
epätietoisuuden ja edistämään tietoisuutta, sosiaalisen oppimisen prosesseja ja muutoksia 
kulutusmalleissa; toteaa, että yritykset sijoittavat puhtaaseen teknologiaan vain, jos niillä 
on varmuutta tulevista eduista, ja että työntekijät ovat halukkaita kohtaamaan muutoksen, 
jos työllistyminen tulevaisuudessa on todennäköistä ja turvaverkko on olemassa;
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10. kehottaa EU:ta, jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia torjumaan syrjintää ja edistämään 
sukupuolten tasa-arvoa kestävässä taloudessa, luomaan työympäristöjä, jotka 
houkuttelevat naisia näille aloille ja pitävät heidät siellä, vähentämään sukupuoleen 
perustuvaa työpaikkojen jakautumista ja palkkakuiluja sekä vahvistamaan naisille 
40 prosentin kiintiö yritysten johtokunnissa;

Ihmisarvoinen työ

11. toteaa, että komissio yliarvioi korkeasti koulutetuille työntekijöille syntyvien 
työpaikkojen määrän kestävässä taloudessa ja jättää siten huomiotta suuren määrän 
keskiasteen koulutusta ja vähäistä koulutusta vaativia työpaikkoja; kehottaa jäsenvaltioita 
nostamaan keskiasteen koulutusta ja vähäistä koulutusta vaativien työpaikkojen arvoa ja 
varmistamaan niissä hyvät työolot;

12. toteaa, että uusien alojen työntekijä- ja työnantajapuolen alhaisen järjestäytymisasteen 
takia epävarmojen työsuhteiden ja huonojen työolojen riski on suuri; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita luomaan edellytykset edustusrakenteiden vakiinnuttamiselle uusilla aloilla;
kehottaa komissiota edistämään EU:n laajuista parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

13. kehottaa työmarkkinaosapuolia avautumaan uusille aloille ja kehittämään strategioita 
toimialakohtaisten järjestöjen ottamiseksi mukaan työmarkkinaosapuolten 
kumppanuuteen sekä naisten osuuden vahvistamiseksi miesvaltaisissa edustusrakenteissa;

14. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tulevaisuudessa sitomaan uusille tuotantoaloille 
annettavan julkisen tuen sosiaalisiin vähimmäisnormeihin ja edustusrakenteiden, kuten 
yritysneuvostojen ja toimialakohtaisten järjestöjen, vakiinnuttamiseen;

15. kehottaa EU:ta kehittämään puitteet muutoksen ja rakenneuudistuksen ennakoimiselle ja 
takaamaan kaikille asianomaisille työntekijöille oikeuden osallistua koulutukseen ja 
elinikäisen oppimisen ohjelmiin; kehottaa jäsenvaltioita, työnantajia ja työntekijöitä 
tunnustamaan taitojen hallinnan, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen olevan yhteinen 
velvollisuus, kuten todetaan työmarkkinaosapuolten vuonna 2002 tekemässä 
puitesopimuksessa elinikäisestä oppimisesta;

Ammattitaitotarpeisiin vastaaminen

16. huomauttaa, että jäsenvaltioiden on mukautettava koulutusjärjestelmänsä varmistaakseen, 
että työvoima voi sopeuttaa ammattitaitonsa kestävän talouden työmarkkinoiden 
tarpeisiin, jotka pohjautuvat osaamiseen perustuviin koulutusperiaatteisiin;

17. kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan koulutustarjonnan ja elinikäisen oppimisen 
strategiat iäkkäämpien työntekijöiden tarpeisiin varmistaakseen suuret osanottajamäärät 
myös yli 55-vuotiaiden työntekijöiden osalta;

18. kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia ottamaan käyttöön naisia varten 
kiintiöitä, kohdennettuja rekrytointiohjelmia, erikoistuneita oppisopimuskoulutuksia ja 
koulutusaloitteita;

19. suosittelee, että globalisaatiorahaston tavoite suunnataan uudelleen siten, että se edistää 
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kestävää taloutta;

20. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan siirtymärahastoja ammattitaitotarpeiden hallintaa 
varten; katsoo, että niitä voitaisiin rahoittaa rahoitusmarkkinoiden toimiin 
kohdistettavalla Tobinin verolla, hiilidioksidiverolla ja ympäristöverolla, 
päästöoikeuksien huutokaupan tuloilla ja kauden 2008–2013 käyttämättömistä 
päästöoikeuksista saatavilla tuloilla;

21. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita sisällyttämään kestävään talouteen sopeutumista edistäviä 
toimenpiteitä Euroopan sosiaalirahaston tavoitteisiin;

22. muistuttaa, että kestävyysulottuvuutta ei pidä rajoittaa koulutukseen ympäristöön 
liittyvissä työpaikoissa vaan se on sisällytettävä kaikkiin koulutusohjelmiin ja siitä on 
tehtävä edellytys rahoitukselle;

Sosiaalisesti oikeudenmukainen muutos

23. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita luomaan sosiaalisesti oikeudenmukaiselle muutokselle 
edellytykset, jotka minimoivat muutoksen riskit ja optimoivat hyödyt kaikkien 
työntekijöiden kohdalla;

24. korostaa, että muutoksen hallinnan puuttumisesta aiheutuvat kustannukset ovat 
moninkertaisesti suuremmat kuin ennakoivat investoinnit; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia ottamaan yhdessä vastuun ennalta ehkäisevästä 
muutoksen hallinnasta;

25. muistuttaa, että työehtosopimusten edistäminen ja tukeminen muutoksen ennakoimiseksi 
ja lomautusten ja irtisanomisten välttämiseksi ovat ratkaisevia ennalta ehkäiseviä 
toimenpiteitä yhdessä sosiaaliturvan vahvistamisen, toimeentulotukijärjestelmien ja 
ennakoivien toimialakohtaisten koulutusaloitteiden kanssa;

26. korostaa, että siirtymän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi työntekijöiden 
on oltava prosessissa mukana osallistuvina kumppaneina; vaatii ammattiliittojen 
"vihreiden edustajien" osallistumista yritysten toimintaan – he osallistuisivat aktiivisesti 
työpaikkojensa, yritystensä ja teollisuudenalojensa muuttamiseen vihreämmiksi;

27. kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia tekemään ohjattua yhteistyötä siirtymän 
hallinnassa ympäristöalan sidosryhmien kanssa, kansalaisjärjestöt mukaan luettuna;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

EU:n sitoutuminen kestävyyteen

Eurooppa-neuvosto määritteli joulukuussa 2009 päätöksessään uudistetusta "Euroopan 
unionin kestävän kehityksen strategiasta"1 kehityksen kestäväksi, kun se tyydyttää 
nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. 
Päätöksessä nimetään seitsemän keskeistä haastetta: ilmastonmuutos ja puhtaat 
energiamuodot, kestävä liikenne, kestävä kulutus ja tuotanto, luonnonvarojen säilyttäminen ja 
hallinta, kansanterveys, sosiaalinen osallisuus, väestötiede ja maahanmuutto sekä 
maailmanlaajuinen köyhyys. Strategian ohjaaviin periaatteisiin kuuluvat taloudellisten, 
sosiaalisten ja ekologisten seikkojen kokonaisvaltainen tarkastelu, sosiaalisen vuoropuhelun 
lisääminen, yritysten yhteiskunnallisen vastuun vahvistaminen sekä ennalta varautumisen 
periaate ja aiheuttamisperiaate. Lisäksi neuvoston päätöksessä määrätään investoinneista 
inhimilliseen, sosiaaliseen ja ympäristöpääomaan, teknisistä innovaatioista ja uusista 
ympäristöpalveluista. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä luoda edellytykset kilpailukyvylle, 
hyvinvoinnille, sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle, laadukkaille työpaikoille ja paremmalle 
ympäristönsuojelulle.

Neuvosto vahvisti vuonna 2009 myös EU:n sitoumuksen osallistua ratkaisevasti 
kansainväliseen taisteluun ilmaston jatkuvaa lämpenemistä vastaan. Päätöksissään EU on 
sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä vähintään 
20 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja tuottamaan vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia 
energiantarpeestaan uusiutuvista energianlähteistä. IPCC:n tutkimuksen mukaan ilmaston 
lämpeneminen voidaan rajoittaa 2 °C:een vain, jos teollisuusmaat vähentävät 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2050 mennessä 80–90 prosenttia vuoden 1990 tasosta2. 
Tämä tarkoittaa, että Euroopan unionin on huomattavasti tehostettava pyrkimyksiään 
uusiutuvien energianlähteiden ja energiatehokkuuden alalla.

Mitä ovat vihreät työpaikat? 

Neuvoston määritelmä kestävästä kehityksestä osoittaa jo itsessään, että se koskee lähes 
kaikkia olennaisia teollisuuden- ja palvelualoja. Siksi tässä mietinnössä noudatetaan ILO:n 
kattavaa määritelmää vihreistä työpaikoista.3 Määritelmän mukaan vihreitä työpaikkoja ei voi 
rajata sellaisiin toiminta-aloihin, jotka liittyvät suoraan ympäristönsuojeluun. Paremmin 
sanottuna työpaikka on vihreä, kun se osaltaan edistää muutosta kohti kestävää taloutta, 
energian säästämistä, uusiutuvan energian käyttöä, luonnonvarojen säästämistä ja 
ekosysteemin ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ennalleen saattamista sekä 
jätteen ja ilmansaasteiden välttämistä. 
                                               
1 Eurooppa-neuvoston päätelmät, 10.–11. joulukuuta 2009.

2 IPCC: "Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change", Core Writing Team, Pachauri, R.K. ja 
Reisinger, A. (toim.), IPCC, Geneve, Sveitsi.

3 ILO:n tausta-asiakirja "Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green Jobs", Niigatassa, 
Japanissa 11.–13. toukokuuta 2008 kokoontunut G8:n työministerien konferenssi.
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Tämän määritelmän perusteella en jaa komission kantaa, jonka mukaan vihreitä työpaikkoja 
on ennen kaikkea huipputeknologian aloilla, vaan noudatan ILO:n päätelmiä, joiden mukaan 
muutos kohti kestävämpää taloutta koskee kaikkia koulutusasteita. Tämä johtaa toisenlaiseen 
analyysiin koulutustarpeesta ja ympäristökoulutuksen tarpeeseen yleensä. 

Työllisyyspotentiaalin optimoiminen

Uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden alan kehittämisen ja tukemisen 
myönteiset sivuvaikutukset ovat valtavat. Greenpeacen tutkimuksessa1 esimerkiksi 
arvioidaan, että uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden alalla voi syntyä 
maailmanlaajuisesti yli kahdeksan miljoonaa uutta työpaikkaa. 

Saksassa saadut kokemukset vahvistavat näitä ennusteita ja osoittavat selkeästi, että 
uusiutuvien energialähteiden alan tehokkaalla kehittämisellä on välitön vaikutus työpaikkojen 
määrään. Saksassa on uusiutuvista energialähteistä annetun lain perusteella syntynyt 
250 000 uutta työpaikkaa; siten Saksa on edelläkävijän roolissa kansainvälisessä vertailussa. 
Kun välilliset työllisyysvaikutukset lasketaan mukaan, laki on voimaantulostaan vuonna 2000 
lähtien säännöllisesti parantanut työllisyyttä; ennusteiden mukaan vuoteen 2020 mennessä on 
syntynyt 400 000 uutta työpaikkaa. Euroopan komission tutkimuksessaan2 työllisyydestä 
Euroopassa vuonna 2009 esittämissä nettolaskelmissa ei otettu huomioon sitä tosiseikkaa, että 
työllisyyden parantumista Saksassa uusilla kestävillä aloilla, kuten uusiutuvan energian alalla, 
vakauttaa myös kasvava vienti. Komissio perustaa nettokasvulukunsa ainoastaan Euroopan 
sisäisiin markkinoihin ja unohtaa potentiaalin, joka EU:lle tarjoutuu sen ansiosta, että se on 
koko maailmassa edelläkävijän roolissa muutoksessa kohti kestävää taloutta. 

Saksan esimerkin menestys perustuu kuitenkin ratkaisevasti siihen, että laki uusiutuvista 
energioista (EEG), laki energiapassista sekä julkisista varoista tuetut lainaohjelmat ovat 
tarjonneet sijoittajille pitkällä aikavälillä luotettavat toimintaedellytykset. Ilman näitä 
yksiselitteisiä poliittisia ja taloudellisia valintoja työmarkkinapotentiaalia ei voida hyödyntää. 

Muut EU:n jäsenvaltiot ovat alkaneet seurata Saksan esimerkkiä. Siksi Euroopan unionin on 
sisällytettävä sitoutuminen luotettaviin toimintaedellytyksiin Eurooppa 2020 -strategiaan ja 
tehtävä ajoissa lainsäädäntöaloitteita. Jäsenvaltioiden on seurattava esimerkkiä nopeasti 
toimivaltansa rajoissa. Tämä merkitsee myös, että muutos kohti kestävää taloutta on 
sisällytettävä keskeisenä tavoitteena kaikkiin EU:n varainjakomenettelyihin, etenkin 
rakennerahastoihin. Meidän on tulevien kymmenen vuoden aikana järjestelmällisesti 
edistettävä välttämättömiä investointeja. 

Uuden kestävän kehityksen todellista työllisyyspotentiaalia on vaikea mitata, ja tämän 
mietinnön johdannossa mainitut tutkimukset ovat vastaavasti konkreettisten lukujen osalta 
epämääräisiä ja osittain ristiriitaisia. Laskelmat eroavat toisistaan liian paljon 
toimintaedellytysten mukaan. Tämä näkyy myös liikennealan esimerkistä. 

                                               
1 Greenpeacen ja Euroopan uusiutuvan energian neuvoston (EREC) raportti "Working for the climate: renewable 
energy and the green job revolution" vuodelta 2009.
2 Euroopan komissio, "Työllisyys Euroopassa 2009".
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UNEP:n tutkimuksessa1 tutkitaan kaupunkiliikenteen muutosta yksityisestä 
moottoriliikenteestä kohti tehokkaita julkisia paikallisliikennejärjestelmiä ja mainitaan 
työllisyyspotentiaalille kerroin 2,5–4,1. Komission tähän saakka noudattamien 
tukisuunnitelmien perusteella julkinen paikallisliikenne kuitenkin joutuu valtavan paineen 
alaiseksi. Samalla kun sähköautojen kehittämiseen on käytettävissä valtavia tutkimus- ja 
teollisuusresursseja, julkisen liikenteen toimiala ja vastaavat liikennevälineet on jätetty 
tukiohjelmien ulkopuolelle. Kaupungeissa nämä liikennemuodot ovat toistensa välittömiä 
kilpailijoita. Kestävän liikenteen työllisyyspotentiaali voisi toteutua kunnolla vasta, jos tätäkin 
potentiaalia hyödynnettäisiin poliittisten toimintaedellytysten ja taloudellisten valintojen 
kautta. Samoin kuin julkisessa liikenteessä potentiaalia on myös polkupyöräliikenteeseen 
liittyvässä myynnissä ja palveluissa. Ympäristöarvioinnissa molemmat liikennemuodot 
sijoittuvat sähköauton edelle. 

Uusi kestävä talous sosiaaliselle, osallistavalle Euroopalle

Muutos kohti kestävää taloutta ei ole ainoastaan ekologinen välttämättömyys vaan sen on 
oltava osa strategiaamme sosiaalisen Euroopan luomiseksi. Onnistunut muutos riippuu 
ratkaisevasti eurooppalaisten hyväksynnästä. Tämä hyväksyntä saadaan aikaan vain, jos 
voimme osoittaa kestävään talouteen johtavaa muutosta koskevien strategioidemme olevan 
sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja johtavan pitkällä aikavälillä korkeampaan 
työllisyysasteeseen, parempiin työoloihin ja vahvempaan sosiaaliturvaan. Uuden kestävän 
talouden tavoitteena on oltava sosiaalinen ja ekologinen kestävyys, ja sosiaalisesti 
oikeudenmukainen siirtymän hallinta on tällaisen strategian perusedellytys.

Hyvä työ

Erityisen keskeisellä sijalla on kysymys työpaikkojen laadusta. Varsinkin vähäistä koulutusta 
vaativien työpaikkojen kohdalla lisääntyvät tiukat työsopimukset. Eurooppa-neuvoston 
kestävän kehityksen kattavan määritelmän perusteella en näe mietinnön tavoitteena olevan 
tarkastella vihreää työllisyyspotentiaalia pelkkinä lukuina. Sen sijaan tutkin myös sitä, miten 
voidaan turvata hyvät työolot vihreissä työpaikoissa ja miten muutoksesta kohti kestävää 
taloutta voidaan tehdä sosiaalisesti oikeudenmukainen.

Mietintöä varten tekemässäni tutkimustyössä selvisi nopeasti, että työolot ovat uusilla aloilla 
keskeinen tekijä. Sekä työntekijät aurinkoenergia-alalla esimerkiksi itäisessä Saksassa että 
tuulivoimateollisuuden edustajat moittivat suurta tuotantopainetta, joka yhdessä 
kansainvälisen kilpailupaineen kanssa johtaa pieniin palkkoihin ja huonoihin työoloihin. 
Näissä oloissa on enemmän kuin vaikeaa saada työntekijöitä vaihtamaan alaa esimerkiksi 
hiiliteollisuudesta, joka pitkän perinteensä aikana on varmistanut työntekijöille hyvät 
työolosuhteet ja sosiaaliturvan. Keskusteluissa työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen kanssa 
käy kuitenkin selväksi, että ratkaiseva ongelma näillä uusilla aloilla on edustusrakenteiden 
puuttuminen molemmilla puolilla. Ensimmäisiä hankkeita on käynnistetty tällaisten 
rakenteiden luomisen edistämiseksi, ja mietintöni tukee ehdottomasti näitä pyrkimyksiä. 

                                               
1 UNEP:n, ILO:n, IOE:n ja ITUC:n vihreää työtä koskeva aloite "Green Jobs: Towards Decent Work in a 
Sustainable, Low-Carbon World" vuodelta 2008.
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Pätevyysvaatimukset

Sosiaalisesti oikeudenmukainen muutos tarkoittaa myös perehtymistä kysymykseen ihmisten 
koulutuksesta ja jatkokoulutuksesta. Yhtäältä siinä on kyse sen varmistamisesta, että 
vihreämmän talouden työllisyyspotentiaalia voidaan myös hyödyntää. Vain jos käytettävissä 
on riittävästi hyvin koulutettuja työntekijöitä, voidaan tiettyjen alojen kasvupotentiaali saada 
käyttöön. Toisaalta on varmistettava, että muutos on mahdollisuus kaikille: nuorille ja 
iäkkäämmille, naisille ja työmarkkinoiden sisällä ja niiden ulkopuolella oleville. Tällä 
hetkellä ei voi vielä varmasti sanoa, millaista pätevyyttä tarvitaan minkä verran. On kuitenkin 
selvää, että meidän on ennakoivasti sovitettava koulutus- ja jatkokoulutustarjonta sekä 
elinikäisen oppimisen strategiat yhteen kestävyysnäkökohdan kanssa. Lisäksi tarvitaan ilman 
muuta räätälöityjä ohjelmia sen varmistamiseksi, että esimerkiksi työntekijällä, joka on 
työskennellyt 30 vuotta hiiliteollisuudessa, on mahdollisuus muutokseen. Jotta uusien 
pätevyyksien sekä uudelleen- ja jatkokoulutusten suurta tarvetta voidaan hallita onnistuneesti, 
on analysoitava, mitkä työntekijä- ja työnhakijaryhmät tarvitsevat erityistä tukea, ja 
suunniteltava vastaavia toimenpiteitä.

Sosiaalisesti oikeudenmukainen muutos 

Muutos edellyttää suurta joustoa, joissakin tapauksissa jopa liikkuvuutta. Usein siteerattu 
Tanskan esimerkki osoittaa, että ihmiset kokevat suuren jouston työmarkkinoilla 
mahdollisuutena eivätkä vaarana silloin, kun valtion järjestelmät ja vahvat sosiaaliset 
kumppanuudet huolehtivat sosiaaliturvasta ja ennakoiva laadunhallinta tarjoaa 
tulevaisuudennäkymiä. Edellytyksenä muutokselle kohti kestävää taloutta on, että vaadituissa 
muutosvaiheissa työntekijät ovat sosiaaliturvan piirissä.


