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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de ontwikkeling van het werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame 
economie
(2010/2010(INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie getiteld "Europa 2020: een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie getiteld "Integratie van 
duurzame ontwikkeling in het EU-beleid: toetsing 2009 van de strategie van de Europese 
Unie voor duurzame ontwikkeling" (COM(2009)0400),

– gezien Verordening (EG) nr. 106/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 
januari 2008 betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma 
voor kantoorapparatuur (herschikte versie)1,

– gezien Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking 
van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG2,

– onder verwijzing naar het Witboek van de Commissie getiteld "Aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een Europees actiekader" (COM(2009)0147) en naar zijn 
resolutie van XX April 2010 daarover3,

– onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie getiteld "Groener vervoer" 
(COM(2008)0433),

– onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie getiteld "Strategie voor de 
internalisering van de externe kosten van vervoer" (COM(2008)0435),

– onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie getiteld "Een energiebeleid voor 
Europa" (COM(2007)0001),

– onder verwijzing naar the conclusies van de Europese Raad van 10-11 december 2009, en 
met name de punten 21-24,

– onder verwijzing naar het verslag van het voorzitterschap van de Raad over de toetsing 
2009 van de strategie van de Europese Unie voor duurzame ontwikkeling4,

– gezien het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) 
en het Kyoto-protocol bij het UNFCCC,

                                               
1 PB L 39 van 13.2.2008, blz. 1.
2 PB L 140 van 05.06.09, blz. 16.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)xxxx.
4 CNS ST16818/09, 1.12.2009.
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– onder verwijzing naar het IPCC-document van 2007 getiteld "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",

– onder verwijzing naar het Stern-rapport van 2006 getiteld "The Economics of Climate 
Change",

– onder verwijzing naar het initiatief (2008) voor groene banen van het Milieuprogramma 
van de VN (UNEP), de Internationale arbeidsorganisatie (ILO), de Internationale 
Organisatie van werkgevers (IOE) en de Internationale Confederatie van vakbonden 
(ITUC) getiteld "Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon 
World",

– onder verwijzing naar de achtergrondnota van de ILO getiteld "Global Challenges for 
Sustainable Development: Strategies for Green Jobs" welke nota is voorgelegd aan de 
Conferentie van de ministers van Werkgelegenheid van de G8 die van 11 tot 13 mei 2008 
in Niigata, Japan, is gehouden,

– onder verwijzing naar verklaring van de OESO "Declaration on Green Growth", die op 
25 juni tijdens de bijeenkomst van de Raad op ministerieel niveau is vastgesteld, en naar 
de huidige strategie voor groene groei,

– onder verwijzing naar het verslag van 2009 van Greenpeace en van de Europese Raad 
voor hernieuwbare energie (EREC) getiteld "Working for the climate: renewable energy 
and the green job revolution",

– onder verwijzing naar het verslag van 2007 van de Europese Confederatie van vakbonden 
(ETUC) en het Agentschap voor sociale ontwikkeling (SDA) over "Climate Change and 
Employment: Impact on employment in the European Union-25 of climate change and 
CO2 emission reduction measures by 2030",

– onder verwijzing naar het verslag van de Commissie over de werkgelegenheid in Europa 
2009, met name naar hoofdstuk 3: Klimaatverandering en arbeidsmarktresultaten,

– onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie getiteld "Een Europees 
economisch herstelplan" (COM(2008)0800) en naar zijn resolutie van 11 maart 2009 
daarover1,

– onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie getiteld "Op weg naar Europees 
herstel" (COM(2009)0114),

– onder verwijzing naar de gezamenlijke analyse van de Europese sociale partners van 18 
oktober 2007 over de belangrijkste uitdagingen voor de Europese arbeidsmarkten,

– onder verwijzing naar het gemeenschappelijk kader van de Europese sociale partners uit 
2002 met betrekking tot acties ter bevordering van de levenslange ontwikkeling van 
vaardigheden en kwalificaties,

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0123.
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– onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie getiteld "Nieuwe vaardigheden 
voor nieuwe banen - Anticipatie op en onderlinge afstemming van de arbeidsmarkt- en 
vaardigheidsbehoeften" (COM(2008)0868),

– onder verwijzing naar het onderzoeksdocument van 2009 van het Europees Centrum voor 
de ontwikkeling van de beroepsopleiding getiteld "Future Skills Needs for the Green 
Economy",

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– onder verwijzing naar het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
en naar de adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek 
en energie, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid (A7-0000/2010),

A. overwegende dat de Europese Raad in 2009 bevestigd heeft dat duurzame ontwikkeling 
een centrale doelstelling van het Verdrag van Lissabon blijft; dat de richtsnoeren van de 
duurzaamheidsstrategie van de EU onder andere betrekking hebben op een geïntegreerde 
benadering van de economische, sociale en milieubelangen, een intensivering van de 
sociale dialoog, uit een grotere nadruk op de sociale verantwoordelijkheid van 
ondernemingen en dat zij alsmede voorzien in de toepassing van het preventiebeginsel en 
het beginsel dat de vervuiler betaalt,

B. overwegende dat een van de zwaartepunten van de Europa 2020-strategie gericht is op 
het bevorderen van een milieuvriendelijke en concurrerende economie die de natuurlijke 
hulpbronnen ontziet,

C. overwegende dat de industriële landen tegen 2050 hun CO2-uitstoot ten opzichte van 
1990 met 80-90% verminderd dienen te hebben,

D. overwegende dat de transformatie naar een duurzamere economie een uiteenlopend effect 
op verschillende sectoren heeft; dat er nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd zullen worden, 
dan wel oude arbeidsplaatsen vervangen worden of deels zullen verdwijnen; dat alle 
arbeidsplaatsen aangepast dienen te worden aan een duurzame productie- en werkwijze 
waarbij een spaarzaam gebruik van natuurlijk hulpbronnen wordt gemaakt, en dat de 
grootste aanpassingsbehoefte zich derhalve in de bestaande arbeidsverhoudingen zal 
voordoen,

E. overwegende dat die transformatie tot een stabilisatie van de werkgelegenheid leidt en in 
sommige sectoren een enorme toename van het aantal arbeidsplaatsen met aanzienlijke 
"spillover-effecten" met zich mee zal brengen; dat er, indien er betrouwbare 
kadervoorwaarden worden gecreëerd, sprake zal zijn van een gestage groei van de 
werkgelegenheid, die door de stijgende uitvoer gestabiliseerd wordt;

F. overwegende dat de nieuwe bedrijfstakken vaak niet in de sociale dialoogstructuren 
geïntegreerd zijn; dat er geen sprake is van collectieve overeenkomsten of van 
branchecodes; dat de nieuwe bedrijfstakken geconfronteerd worden met een grote 
productie- en concurrentiedruk; en dat in regio's met een hoge werkloosheid de druk om 
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slechte arbeidsvoorwaarden te accepteren groot is,

G. overwegende dat de gendergelijkheid als doelstelling in het Verdrag van Lissabon is 
verankerd; dat vrouwen in bijvoorbeeld de bouwsector en het onderzoek 
ondervertegenwoordigd zijn en daardoor niet in dezelfde mate kunnen profiteren van de 
groei van de werkgelegenheid.

Werkgelegenheidsstrategie voor een nieuwe duurzame economie

1. constateert dat investeringen in een ecologische transformatie een groot groeipotentieel 
voor de arbeidsmarkt met zich meebrengen en tot nieuwe inkomstenmogelijkheden 
leiden; dat er naast de positieve balans ook sprake zal zijn van banenverlies in een aantal 
sectoren, dat echter door de groei op andere gebieden meer dan gecompenseerd zal 
worden;

2. ondersteunt het vlaggenschipinitiatief van de Commissie in het kader van de Europa 
2020-strategie om de overgang naar een duurzame economie thans te voltooien, om de 
groei van de economie los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen en 
energieverbruik, en om emissies die schadelijk zijn voor het klimaat, te reduceren en op 
die manier de opwarming van de aarde tegen te gaan; is verheugd over het voornemen om 
wettelijke kadervoorwaarden, markteconomische stimuleringsmechanismen, subsidies en 
openbare aanbestedingen op dit doel af te stemmen; betreurt dat de Commissie in de 
strategie verzuimd heeft om nader aandacht te besteden aan het 
werkgelegenheidspotentieel en aan de uitdagingen waarmee wij in het kader van die 
transformatie worden geconfronteerd;

3. constateert dat het grote percentage nieuwe groene arbeidsplaatsen beperkt blijft tot een 
aantal sectoren, zoals de bouw, hernieuwbare energieën, milieutechnologie, duurzame 
mobiliteit (vervoer per fiets, vracht- en personenvervoer over het spoor), recycling, 
duurzame land- en bosbouw, visserij en milieudiensten; merkt op dat ook de 
dienstensector over een groot groen werkgelegenheidspotentieel beschikt;

4. roept op om de ILO-definitie1 over te nemen op grond waarvan alle arbeidsplaatsen die 
een duurzame ontwikkeling bevorderen, als groene banen aangemerkt dienen te worden; 
stelt dat de definitie zowel arbeidsplaatsen omvat die direct tot een vermindering van het 
energie- en grondstoffenverbruik leiden, die ecosystemen en biodiversiteit beschermen en 
die de afvalproductie en luchtvervuiling minimaliseren, als arbeidsplaatsen die de 
ecologische voetafdruk verminderen; onderkent dat de definitie van het 
werkgelegenheidspotentieel als gevolg van het relatieve karakter van die afbakening niet 
definitief vastgelegd kan worden;

5. benadrukt dat bij alle arbeidsplaatsen rekening gehouden dient te worden met de 
doelstelling om een duurzame ontwikkeling te bevorderen en dat de productie- en 
werkprocessen zodanig vormgegeven dienen te worden dat er een zo efficiënt gebruik 
wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen en energie; onderstreept dat dit uitgangspunt 
voor de gehele toeleveringsketen van kracht moet zijn;
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Optimaliseren van het werkgelegenheidspotentieel

6. roept op om een Europese werkgelegenheidsstrategie voor een duurzame economie te 
ontwikkelen die zich niet alleen richt op het optimaliseren van het banenpotentieel, maar 
tegelijkertijd ook aandacht besteedt aan kwesties als fatsoenlijk werk, aan de 
vaardigheden die nodig zijn en aan een sociaal verantwoorde transformatie; benadrukt dat 
in een duurzame economie, sociale en ecologische doelstellingen hand in hand gaan;

7. roept de Commissie, de lidstaten en de sociale partners op om te waarborgen dat iedereen 
in de EU profiteert van een strategie voor duurzame werkgelegenheid; roept om hierbij de 
nadruk te leggen op de mensen die de meeste moeite hebben om toegang tot de 
arbeidsmarkt te krijgen, op de meest kwetsbare groepen en op laagopgeleide werknemers;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten milieunormen en financiële prikkels te 
ontwikkelen die voor een periode van minimaal tien jaar voor betrouwbare 
kadervoorwaarden zorgen en waardoor derhalve een adequate rechts- en 
planningszekerheid wordt gecreëerd; roept op om de aanwezige financiële instrumenten 
te gebruiken en om een duurzame bedrijfsvoering als ondersteuningsdoelstelling in de 
financiële vooruitzichten en de Structuurfondsen te integreren;

9. roept de EU en de lidstaten op om op veranderingen te anticiperen, d.w.z. om 
tekortkomingen en onzekerheden op informatiegebied op te lossen en om het bewustzijn, 
de sociale leerprocessen en veranderingen in het consumptiepatroon te bevorderen; stelt 
dat bedrijven uitsluitend in schone technologieën zullen investeren indien er een bepaalde 
mate van zekerheid is dat zij daar in de toekomst de voordelen van plukken en dat 
werknemers pas bereid zijn om veranderingen te accepteren indien er zicht is op het 
behoud van de werkgelegenheid in de toekomst en er sprake is van een toereikend 
veiligheidsnet;

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale partners op om discriminatie te bestrijden en de 
gendergelijkheid in een duurzame economie te bevorderen, om werkomstandigheden in 
deze sectoren te creëren die voor vrouwen, ook op langere termijn. aantrekkelijk zijn, om 
de banensegmentatie en salariskloven op grond van gender te verminderen en vast te 
leggen dat directies van bedrijven voor minimaal 40% uit vrouwen dienen te bestaan;

Bevordering van waardig werk voor iedereen

11. constateert dat de Commissie het werkgelegenheidspotentieel voor hooggekwalificeerde 
werknemers in de duurzame economie overschat en dat zij daardoor de vele 
arbeidsplaatsen in het middelste en lage kwalificatiesegment uit het oog verliest; verzoekt 
de lidstaten de arbeidsplaatsen in dat middelste en lage opleidingsgebied op te waarderen 
en om goede arbeidsomstandigheden in die segmenten te waarborgen;

12. constateert dat het risico op precaire arbeidsverhoudingen en slechtere 
arbeidsomstandigheden in de nieuwe sectoren groot is vanwege de lage organisatiegraad 
aan zowel werknemers- als werkgeverszijde; verzoekt de EU en de lidstaten 
kadervoorwaarden te ontwikkelen voor het vastleggen van 
vertegenwoordigingsstructuren in de nieuwe sectoren; roept de Commissie op om in de 
gehele EU de uitwisseling van voorbeelden van goede praktijken te bevorderen;
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13. verzoekt de sociale partners zich open te stellen voor die nieuwe bedrijfstakken en 
strategieën te ontwikkelen voor de integratie van de betreffende brancheorganisaties in de 
sociale partnerschappen en voor de bevordering van de participatie van vrouwen in de 
door mannen gedomineerde vertegenwoordigingsstructuren;

14. verzoekt de EU en de lidstaten openbare steunmaatregelen voor nieuwe 
productiegebieden in de toekomst te koppelen aan sociale minimumnormen en aan het 
creëren van vertegenwoordigingsstructuren, zoals ondernemingsraden en 
brancheverenigingen;

15. roept de EU op een kader te ontwikkelen om op veranderingen te kunnen anticiperen en 
op herstructureringen voorbereid te zijn, waarbij alle betrokken werknemers de 
mogelijkheid moeten hebben om deel te nemen aan opleidingen en aan regelingen voor 
een leven lang leren; roept de lidstaten, werkgevers en werknemers op om te 
onderkennen dat het beheer van vaardigheden, opleidingen en een leven lang leren een 
gedeelde verantwoordelijkheid is, zoals ook is vastgelegd in de raamovereenkomst van de 
sociale partners van 2002 over een leven lang leren;

Inspelen op de behoefte aan nieuwe vaardigheden

16. wijst erop dat de lidstaten hun opleidings- en onderwijsstelsels moeten aanpassen 
teneinde te waarborgen dat de beroepsbevolking op basis van scholingsconcepten die 
afgestemd zijn op de vraag die er op de arbeidsmarkt bestaat de benodigde vaardigheden 
kunnen ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van een duurzame economie;

17. verzoekt de lidstaten het aanbod aan en de strategie voor opleidingen voor een leven lang 
leren aan te passen aan de behoeften van oudere werknemers, om ook voor hoge 
arbeidsparticipatiepercentages onder 55-plussers te zorgen;

18. roept de lidstaten en de sociale partners op om voor vrouwen participatiequota, gerichte 
wervingsregelingen en gespecialiseerde stagemogelijkheden en opleidingsinitiatieven te 
ontwikkelen;

19. doet de aanbeveling om de doelstelling van het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering meer af te stemmen op het bevorderen van een duurzame economie;

20. roept de lidstaten op om overgangsfondsen te creëren met het oog op het beheren van de 
vaardigheidsbehoeften, hetgeen gefinancierd zou kunnen worden middels een Tobin-tax 
op transacties op de financiële markt alsmede door koolstof- en milieubelastingen en door 
inkomsten uit de veiling van emissierechten en van ongebruikte emissierechten in de 
periode tussen 2008 en 2013;

21. roept de EU en de lidstaten op om van bevordering van de aanpassing aan een duurzame 
economie een van de doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds te maken;

22. roept in herinnering dat de duurzame dimensie niet beperkt mag blijven tot opleidingen in 
banen op milieugebied, maar dat deze geïntegreerd dient te worden in alle 
opleidingsprogramma's, hetgeen als voorwaarde gehanteerd dient te worden om voor 
financiële steun in aanmerking te komen;
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Een maatschappelijk verantwoorde transformatie

23. verzoekt de EU en de lidstaten kadervoorwaarden te creëren voor een maatschappelijk 
verantwoorde transformatie die de risico's van die transformatie voor alle werknemers 
minimaliseert en de voordelen optimaliseert;

24. benadrukt dat de financiële gevolgen van een gebrekkig transformatiebeheer vele malen 
hoger zullen zijn dat de voorziene investeringen die voor een goed beheer noodzakelijk 
zijn; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de sociale partners gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid te nemen voor een preventief transformatiebeheer;

25. wijst erop dat het bevorderen en ondersteunen van collectieve overeenkomsten in 
anticipatie op de veranderingen en ter voorkoming van (tijdelijke) ontslagen essentiële 
preventiemechanismen vormen, met name als dit in combinatie geschiedt met het 
versterken van de sociale zekerheid, met het ontwikkelen van systemen voor 
inkomensondersteuning en met proactieve sectorale opleidingsinitiatieven;

26. benadrukt dat werknemers met het oog op een maatschappelijk verantwoorde
transformatie een participerende partnerschapsrol in dit proces dienen te spelen; roept op 
om hierbij in de bedrijven de "milieuvertegenwoordigers" van de vakbonden te betrekken 
aangezien zij een actieve bijdrage zouden kunnen leveren aan het "groener maken" van 
de werkomstandigheden, van de ondernemingen en van de industrieën;

27. roept de lidstaten en de sociale partners op om op een gestructureerde wijze samen te 
werken met ecologische belanghebbenden, inclusief de ngo's, met het oog op het beheren 
van de transformatie;

28. verzoekt zijn Voorzitter deze ontwerpresolutie te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De verplichting van de EU tot duurzaamheid

In zijn besluit voor een hernieuwde "Strategie van de Europese Unie voor duurzame 
ontwikkeling" van december 20091 wordt een ontwikkeling door de Europese Raad als 
duurzaam gedefinieerd wanneer deze op een zodanige manier aan de behoeften van de 
huidige generatie tegemoet komt dat de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun 
behoeften te voorzien, niet in gevaar komt. In het besluit worden zeven centrale uitdagingen 
genoemd: klimaatverandering en schone energie, duurzaam vervoer, duurzaamheid bij 
consumptie en productie, instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen, 
volksgezondheid, maatschappelijke integratie, demografie en migratie en armoede in de 
wereld. De uitgangspunten voor de strategie worden gevormd door een geïntegreerde 
benadering van economische, sociale en ecologische belangen, een intensivering van de 
maatschappelijke dialoog, een grotere sociale verantwoordelijkheid van de ondernemingen, 
het preventiebeginsel en het beginsel dat de vervuiler betaalt. Daarnaast worden in het besluit 
van de Raad investeringen voorzien in het menselijk, sociaal en milieukapitaal, evenals in 
technologische innovaties en in nieuwe milieudiensten met als doel om voor de lange termijn 
de benodigde voorwaarden te creëren voor een toereikend concurrentievermogen, welvaart, 
sociale samenhang, hoogwaardige werkgelegenheid en een betere milieubescherming. 

In 2009 heeft de Raad ook nog eens gewezen op de verplichting van de EU om een 
aanzienlijke bijdrage te leveren aan de internationale strijd tegen de toenemende opwarming 
van de aarde. In verschillende besluiten heeft de EU zich erop vastgelegd om de 
broeikasgasemissies in 2020 ten opzichte van 1990 met minstens 20% te verminderen. 
Bovendien moet de eigen energiebehoefte van de EU in 2020 voor 20% door hernieuwbare 
energiebronnen worden gedekt. Volgens een onderzoek van het IPCC kan de opwarming van 
de aarde alleen dan worden beperkt tot maximaal 2°C als de industrielanden hun 
broeikasgasemissies in 2050 met 80-90% hebben teruggedrongen ten opzichte van de 
emissies in 19902. Dat betekent voor de Europese Unie dat de inspanningen op het gebied van 
de hernieuwbare energie en de energie-efficiëntie in een aanzienlijk hoger tempo uitgevoerd 
dienen te worden.

Wat zijn groene banen? 

Uit de definitie van de Raad van een duurzame ontwikkeling blijkt dat vrijwel alle relevante 
productie- en dienstensectoren hierbij betrokken zijn. Daarom wordt in dit verslag de 

                                               
1 Conclusies van de Europese Raad van 10-11 december 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. en 
Reisinger, A. (Eds.), IPCC, Genève, Zwitserland.
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veelomvattende definitie van groene banen van de ILO1 gehanteerd. Op grond van die 
definitie zijn "groene banen" niet slechts beperkt tot de werkgelegenheidsgebieden die direct 
verband houden met de milieubescherming. Een arbeidsplaats is veeleer "groen" wanneer 
deze een bijdrage levert aan de ontwikkeling van een duurzame bedrijfsvoering waardoor 
energie wordt bespaard, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt, natuurlijke 
hulpbronnen worden ontzien, het ecosysteem en de biodiversiteit in stand worden gehouden 
en hersteld, en de afvalproductie en luchtvervuiling teruggedrongen worden. 

Op basis van deze definitie kan ik mij niet aansluiten bij het standpunt van de Commissie dat 
er met name in de meest geavanceerde technologieën groene arbeidsplaatsen aangetroffen 
zullen worden, maar onderschrijf ik de conclusies van de ILO dat alle kwalificatiegebieden in 
aanzienlijke mate de gevolgen zullen ondervinden van een ontwikkeling op weg naar meer 
duurzaamheid. Dit betekent ook dat er een andere analyse nodig is van de opleidings- en 
bijscholingsbehoeften en van de behoefte aan ecologisch scholing in het algemeen. 

Optimaliseren van het werkgelegenheidspotentieel

De positieve nevengevolgen van de uitbreiding en bevordering van het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen en een grotere aandacht voor energie-efficiëntie zijn enorm. Uit 
een onderzoek van Greenpeace2 blijkt bijvoorbeeld dat het werkgelegenheidspotentieel op het 
gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie wereldwijd meer dan acht miljoen 
arbeidsplaatsen omvat. 

De ervaringen in Duitsland bevestigen deze prognose en laten daarnaast duidelijk zien dat een 
sterke uitbreiding van de hernieuwbare energiesector rechtstreekse werkgelegenheidseffecten 
heeft. In Duitsland zijn op grond van de wetgeving inzake hernieuwbare energiebronnen 
260 000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd; Duitsland speelt in dat verband op het 
internationale toneel een voortrekkersrol. Met inbegrip van de indirecte 
werkgelegenheidseffecten heeft die Duitse wetgeving sinds de inwerkingtreding in 2000 voor 
een gestage stijging van de werkgelegenheid gezorgd: in prognoses wordt uitgegaan van een 
uiteindelijke toename met 400 000 werknemers in 2020. In de berekening van de netto-
effecten in het onderzoek van de Europese Commissie naar de werkgelegenheid in Europa in 
20093 is echter geen rekening gehouden met het feit dat de toename van de werkgelegenheid 
in nieuwe duurzame sectoren, zoals de hernieuwbare energiesector in Duitsland, bovendien 
door een toename van de uitvoer gestabiliseerd wordt. De Commissie berekent de 
nettowaarde van de werkgelegenheidsgroei uitsluitend op basis van de interne EU-markt en 
gaat voorbij aan de mogelijkheden die de EU heeft door een mondiale voortrekkersrol te 
spelen bij de overgang naar een duurzame economie. 

Het succes van het Duitse voorbeeld is echter met name te danken aan het feit dat 
investeerders door de Wet op de hernieuwbare energie en door de van overheidswege 
gesteunde kredietprogramma's op betrouwbare kadervoorwaarden voor de langere termijn 
kunnen rekenen. Zonder een dergelijke eenduidige politieke en financiële koers kan het 
                                               
1 Achtergrondnota van de ILO: "Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green Jobs", 
Conferentie van de ministers van Werkgelegenheid van de G8, 11 tot 13 mei 2008, Niigata, Japan.
2 Verslag van 2009 van Greenpeace en van de Europese Raad voor hernieuwbare energie (EREC) getiteld 
"Working for the climate: renewable energy and the green job revolution".
3 Europese Commissie, Werkgelegenheid in Europa 2009.
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bestaande potentieel op de arbeidsmarkt niet ontsloten worden. 

Andere landen van de EU hebben inmiddels het Duitse voorbeeld gevolgd. Dat betekent dat 
de Europese Unie in haar Europa 2020-strategie de verplichting moet opnemen om 
betrouwbare kadervoorwaarden te creëren en om in een vroeg stadium wetgevingsinitiatieven 
op dit vlak te nemen. De lidstaten dienen op hun beurt op korte termijn relevante maatregelen 
te nemen die onder hun bevoegdheid vallen. Dat brengt tevens met zich mee dat de overgang 
naar een duurzame economie als een centrale doelstelling in alle procedures van de EU voor 
financiële ondersteuning verankerd dienen te worden, met name in de Structuurfondsen. Wij 
moeten in de komende tien jaar dus op systematische wijze de voorwaarden creëren voor de 
noodzakelijke investeringen 

Het feitelijke werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame ontwikkeling is moeilijk 
te meten. De studies die in de overwegingen aan het begin van dit verslag worden genoemd, 
zijn wat de concrete aantallen betreft navenant vaag en spreken elkaar ook deels tegen. 
Afhankelijk van de gehanteerde kadervoorwaarden lopen die berekeningen eigenlijk te veel 
uiteen. Dat blijkt ook uit het voorbeeld van de vervoerssector. 

In het UNEP-onderzoek1 wordt de transformatie onderzocht van een stedelijke mobiliteit, die 
gekarakteriseerd wordt door gemotoriseerd individueel verkeer, naar efficiënte openbare 
streekvervoerssystemen en wordt een multipliereffect voor het werkgelegenheidspotentieel 
genoemd van 2,5 tot 4,1. Op basis van de stimuleringsscenario's die de Commissie echter tot 
nu toe gebruikt, komt het openbare streekvervoer enorm onder druk te staan. Terwijl voor de 
ontwikkeling van elektrische auto's aanzienlijke onderzoeks- en industriële middelen ter 
beschikking staan, worden het openbaar vervoer en de bijbehorende vervoersmiddelen juist 
van stimuleringsprogramma's uitgesloten. In de stedelijke omgeving zijn beide 
mobiliteitsvormen echter directe concurrenten van elkaar. Het eventuele 
werkgelegenheidspotentieel van een duurzame mobiliteit kan dan ook pas daadwerkelijk 
ontsloten worden wanneer hiervoor de politieke kadervoorwaarden en een adequaat financieel 
beleid worden gecreëerd. Overigens is de situatie wat de exploitatie van het fietsvervoer en de 
bijbehorende dienstverlening betreft, vergelijkbaar met die van het openbaar vervoer. Vanuit 
ecologisch oogpunt genieten beide mobiliteitsvormen echter de voorkeur boven de elektrische 
auto. 

Een nieuwe duurzame economie voor een sociaal, inclusief Europa

De overgang naar een duurzame economie is niet alleen vanuit milieuperspectief 
noodzakelijk, maar dient ook deel uit te maken van onze strategie voor een sociaal Europa. 
Voor een succesvolle transformatie is de acceptatie ervan door de mensen in Europa van 
doorslaggevend belang. Die acceptatie is alleen maar mogelijk indien wij kunnen aantonen 
dat onze strategieën voor een overgang naar een duurzame economie maatschappelijk 
verantwoord zijn en op de langere termijn leiden tot meer werkgelegenheid, betere 
arbeidsvoorwaarden en een grotere sociale zekerheid. De doelstelling van een nieuwe 
duurzame economie dient dan ook een sociale en ecologische duurzaamheid te zijn. Een 

                                               
1 Initiatief voor groene banen van het UNEP, de ILO, de IOE en de ITUC getiteld "Green Jobs: Towards Decent 
Work in a Sustainable, Low-Carbon World" (2008).
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maatschappelijk verantwoord transformatiebeheer vormt de fundamentele bouwsteen voor 
een dergelijke strategie.

Goede arbeidsplaatsen

Van bijzonder belang in dit verband is de kwestie van de kwaliteit van de arbeidsplaatsen. 
Juist in het laagste kwalificatiesegment neemt het aantal precaire arbeidsverhoudingen meer 
en meer toe. Op grond van de veelomvattende definitie van de Europese Raad van een 
duurzame ontwikkeling is het doel van dit verslag naar mijn mening niet om slechts een 
cijfermatig inzicht te geven in het groene werkgelegenheidspotentieel, maar dient ook nader te 
worden onderzocht op welke wijze er goede arbeidsvoorwaarden voor "groene 
arbeidsplaatsen" gewaarborgd kunnen worden en hoe de overgang naar een duurzame 
economie op maatschappelijk verantwoorde wijze vormgegeven kan worden.

In het kader van het onderzoek voor dit verslag werd al snel duidelijk dat het aspect van de 
arbeidsvoorwaarden in de nieuwe bedrijfstakken een centraal element is. Zowel werknemers 
in de zonne-energiesector in bijvoorbeeld Oost-Duitsland als vertegenwoordigers van de 
windenergie-industrie hebben kritiek op de hoge productiedruk die in combinatie met de 
internationale concurrentie tot lage lonen en slechte arbeidsvoorwaarden leidt. Onder 
dergelijke omstandigheden is het buitengewoon moeilijk om werknemers uit andere sectoren, 
bijvoorbeeld uit de steenkolenindustrie, te bewegen om een overstap naar een andere sector te 
maken aangezien deze werknemers een lange traditie kennen van goede arbeidsvoorwaarden 
en sociale zekerheid. Uit gesprekken met werkgeversorganisaties en vakbonden is gebleken 
dat het grote probleem in de nieuwe sectoren gevormd wordt door het feit dat er aan beide 
zijden geen vertegenwoordigende structuren bestaan; inmiddels is er een aantal projecten in 
gang gezet om de ontwikkeling van dergelijke structuren te bevorderen en in mijn verslag kan 
ik die inspanningen alleen maar toejuichen. 

Eisen aan de beroepskwalificaties

Een sociaal verantwoorde transformatie betekent ook dat er aandacht aan opleidingen en 
bijscholing besteed dient te worden. Aan de ene kant is het in dat verband noodzakelijk om te 
waarborgen dat het werkgelegenheidspotentieel van een groenere economie ook 
daadwerkelijk benut wordt. Pas wanneer er voldoende goed opgeleide/bijgeschoolde 
werknemers beschikbaar zijn, kan dit groeipotentieel in bepaalde sectoren ook ontsloten 
worden. Aan de andere kant dient gewaarborgd te worden dat die transformatie tot nieuwe 
mogelijkheden voor iedereen leidt: voor jonge en oude mensen, voor vrouwen en voor 
insiders en outsiders op de arbeidsmarkt. Op dit moment kan nog niet met zekerheid gezegd 
worden aan welke kwalificaties er straks in welke mate behoefte zal zijn. Duidelijk is echter 
wel dat wij met het oog op het opleidings- en bijscholingsaanbod en de strategieën voor een 
leven lang leren op die duurzame ontwikkelingen moeten anticiperen. Dat betekent dat er op 
maat gemaakte programma's nodig zijn om te zorgen dat bijvoorbeeld een werkneemster die 
dertig jaar in de steenkolensector heeft gewerkt, ook de mogelijkheid heeft om een overstap 
naar een andere sector te maken. Om de grote behoefte aan nieuwe kwalificaties en om- en 
bijscholing succesvol te beheren, dient geanalyseerd te worden welke groepen werknemers en 
werkzoekenden speciale ondersteuning nodig hebben en moeten vervolgens de bijbehorende 
maatregelen ontwikkeld en uitgevoerd worden.
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Een maatschappelijk verantwoorde transformatie 

Voor een transformatie is een hoge mate aan flexibiliteit en in veel gevallen zelfs aan 
mobiliteit vereist. Uit het vaak geciteerde Deense voorbeeld blijkt dan mensen een hoge mate 
van flexibiliteit op de arbeidsmarkt eerder als een kans dan als een bedreiging beschouwen 
wanneer de sociale zekerheid middels overheidsregelingen of sterke sociale partnerschappen 
verzekerd is en er door een anticiperend kwalificatiebeheer voldoende toekomstperspectieven 
worden geboden. Voorwaarde voor een succesvolle overgang naar een duurzame economie is 
dat de werknemers in de nodige veranderingsfasen zijn beschermd door de sociale zekerheid.


