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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att utveckla sysselsättningspotentialen av en ny hållbar ekonomi
(2010/2010(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Europa 2020: En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Hållbar utveckling som ett genomgående 
inslag i EU:s politik: 2009 års genomgång av Europeiska unionens strategi för hållbar 
utveckling” (KOM(2009)0400),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008 av 
den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av 
kontorsutrustning (omarbetning)1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av 
den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 
och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG2, 

– med beaktande av kommissionens vitbok ”Anpassning till klimatförändring: en europeisk 
handlingsram” (KOM(2009)0147) och dess resolution om denna av den XX april 20103,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Grönare transporter” (KOM(2008)0433),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En strategi för att internalisera externa 
kostnader” (KOM(2008)0435),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En energipolitik för Europa” 
(KOM(2007)0001),

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 10–11 december 2009, särskilt 
punkterna 21–24,

– med beaktande av ordförandeskapets rapport om 2009 års genomgång av EU:s strategi 
för hållbar utveckling4,

– med beaktande av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) 
och Kyotoprotokollet till UNFCCC,

– med beaktande av IPPC:s sammanfattande rapport om klimatförändring 2007, som utgör 
ett bidrag från arbetsgrupperna I, II och III till den fjärde bedömningsrapporten från den 
mellanstatliga panelen för klimatförändringar,

                                               
1 EUT L 39, 13.2.2008, s. 1.
2 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0000.
4 CNS ST16818/09, 1.12.2009.
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– med beaktande av Stern-rapporten från 2006 om klimatförändringarnas ekonomi,

– med beaktande av 2008 års initiativ för gröna jobb från UNEP, ILO, IOE och IFS med 
titeln ”Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World”,

– med beaktande av ILO:s bakgrundsinformation om globala utmaningar för hållbar 
utveckling och strategier för gröna jobb, som lades fram vid G8-konferensen med 
ministrarna för arbetsmarknad och sysselsättning i Niigata, Japan, den 11–13 maj 2008,

– med beaktande av OECD:s deklaration om grön tillväxt, som antogs vid rådets möte på 
ministernivå den 25 juni 2009, och dess nuvarande strategi för grön tillväxt,

– med beaktande av 2009 års rapport från Greenpeace och Europeiska rådet för förnybar 
energi (EREC) med titeln ”Working for the climate: renewable energy and the green job 
revolution”,

– med beaktande av 2007 års rapport från Internationella fackliga samorganisationen (IFS) 
och Social Development Agency (SDA) med titeln ”Climate Change and Employment: 
Impact on employment in the European Union-25 of climate change and CO2 emission 
reduction measures by 2030”,

– med beaktande av kommissionens rapport om sysselsättningen i Europa 2009, särskilt 
kapitel 3 om klimatförändringarna och följderna för arbetsmarknaden,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En ekonomisk återhämtningsplan för 
Europa” (KOM(2008)0800) och parlamentets resolution om detta meddelande av 
den 11 mars 20091,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Främja återhämtning i Europa” 
(KOM(2009)0114),

– med beaktande av den gemensamma analys av de huvudsakliga utmaningar som 
arbetsmarknaderna i EU står inför och som parterna på den europeiska arbetsmarknaden 
utarbetade den 18 oktober 2007,

– med beaktande av den åtgärdsram för en livslång utveckling av kompetens och 
kvalifikationer som parterna på den europeiska arbetsmarknaden enades om 2002,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Ny kompetens för nya arbetstillfällen –
Att förutse och matcha kompetensbehoven på arbetsmarknaden” (KOM(2008)0868),

– med beaktande av forskningsrapporten från Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning (Cedefop) från 2009 med titeln ”Future Skills Needs for the Green 
Economy”,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2009)0123.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för 
regional utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor 
och män (A7 0000/2010), och av följande skäl:

A. Europeiska rådet bekräftade 2009 att hållbar utveckling är en av Lissabonfördragets 
centrala målsättningar. I riktlinjerna i EU:s hållbarhetsstrategi ingår hänsyn till 
ekonomiska sociala och miljömässiga intressen, en intensivare social dialog, ett starkare 
företagsansvar samt försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren ska betala.

B. En tyngdpunkt i Europa 2020-strategin är att främja en resurseffektiv, miljövänlig och 
konkurrenskraftig ekonomi.

C. Industriländerna måste senast 2050 ha minskat sina koldioxidutsläpp med 80–90 procent 
jämfört med 1990.

D. Övergången till en mer hållbar ekonomi påverkar sektorerna på olika sätt. Arbetstillfällen 
kommer att skapas, ersättas eller i vissa fall försvinna. Alla arbetsplatser måste anpassas 
till ett hållbart, resurssnålt produktions- och arbetssätt, vilket medför ett stort 
anpassningsbehov av nuvarande arbetsförhållanden.

E. Övergången leder till en stabilisering av sysselsättningen och i vissa sektorer till en 
mycket stor ökning av nya arbetstillfällen med betydande bonuseffekter. Där tillförlitliga 
ramar har skapats kan man se en stadig uppgång av sysselsättningen, som stabiliseras av 
en ökad export.

F. Nya branscher ingår ofta inte i strukturer för en social dialog. Varken kollektivavtal eller 
branschregelverk existerar. De nya branscherna utsätts för ett starkt produktions- och 
konkurrenstryck. I regioner med hög arbetslöshet är pressen att godta sämre arbetsvillkor 
påtaglig.

G. Jämställdhet mellan kvinnor och män är förankrad som en målsättning i 
Lissabonfördraget. Kvinnor är underrepresenterade inom till exempel byggnadsindustrin
och forskningsvärlden och gynnas därför inte på samma sätt av den ökade 
sysselsättningen inom den gröna ekonomin.

Sysselsättningsstrategi för en ny hållbar ekonomi

1. Europaparlamentet konstaterar att investeringar i övergången till en grön ekonomi 
innebär en stor tillväxtpotential för arbetsmarknaden och nya inkomstmöjligheter. Trots 
de positiva resultaten uppvisar vissa sektorer förluster, men dessa kompenseras mer än 
tillräckligt av tillväxten på andra områden.

2. Europaparlamentet stöder kommissionens huvudinitiativ i strategin Europa 2020 att nu 
genomföra övergången till en hållbar ekonomi, koppla isär vår ekonomiska tillväxt från 
resurs- och energiförbrukningen, minska klimatförstörande utsläpp och på så sätt 
motverka den globala uppvärmningen. Parlamentet välkomnar avsikten att anpassa 
rättsliga ramvillkor, marknadsbaserade incitament, subventioner och offentlig 
upphandling till detta mål, men beklagar att kommissionen inte berör frågan om 
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arbetsmarknadspotential och utmaningarna med övergången i strategin.

3. Europaparlamentet konstaterar att den största andelen nya gröna jobb är koncentrerad till 
bland annat byggnadsindustrin, sektorn för förnybar energi, miljöteknik, hållbara 
transporter (cykeltrafik, frakt- och persontrafik på järnväg), återvinning, hållbart jord- och 
skogsbruk, fiske och miljötjänster, men att det även finns stor grön 
sysselsättningspotential inom tjänstesektorn.

4. Europaparlamentet anser att ILO:s definition bör antas, enligt vilken alla arbetstillfällen 
som driver den hållbara utvecklingen framåt är gröna jobb, och konstaterar att 
definitionen omfattar arbetstillfällen som direkt minskar energi- och 
naturresursförbrukning, skyddar ekosystem och biologisk mångfald, minskar 
avfallsproduktion och luftföroreningar, och även alla arbetstillfällen som minskar de 
ekologiska fotavtrycken. Parlamentet medger att sysselsättningspotentialen inte kan 
fastslås definitivt på grund av definitionens relativa aspekter.

5. Europaparlamentet betonar att alla arbetstillfällen måste vara förenliga med målet att 
främja en hållbar utveckling och att produktions- och arbetssätten måste vara så resurs-
och energieffektiva som möjligt, samt att detta måste gälla för hela leveranskedjan.

Optimering av sysselsättningspotential

6. Europaparlamentet efterlyser en europeisk sysselsättningsstrategi för en hållbar ekonomi, 
som syftar till att optimera sysselsättningspotentialen samtidigt som särskild hänsyn tas 
till anständigt arbete, kompetensbehov och en socialt rättvis övergång. Parlamentet 
betonar att en hållbar ekonomi förenar sociala och miljörelaterade målsättningar.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter att se till att alla i EU gynnas av en hållbar sysselsättningsstrategi. Man bör framför 
allt uppmärksamma dem som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden, är mest 
utsatta och har lågkvalificerade arbeten.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa 
miljöstandarder och finansiella incitament som utgör tillförlitliga ramar i minst tio år för 
att på så sätt skapa rättslig och planeringsmässig säkerhet. Parlamentet kräver att 
befintliga finansieringsinstrument används och att hållbar ekonomisk verksamhet 
integreras som ett mål i budgetplanen och strukturfonden.

9. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att förbereda sig på övergången 
genom att åtgärda bristande information och osäkerhet och främja medvetenhet, sociala 
lärprocesser och förändrade konsumtionsmönster. Parlamentet konstaterar att företag 
investerar i ren teknik endast om framtida vinster i viss mån är garanterade och att 
arbetstagare är beredda att godta förändringar om det finns utsikter till framtida 
sysselsättning och ett skyddsnät.

10. Europaparlamentet uppmanar EU, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att 
motverka diskriminering och främja jämställdhet mellan kvinnor och män i en hållbar 
ekonomi, skapa sysselsättningsmiljöer som gör att kvinnor kommer in och stannar kvar i 



PR\812974SV.doc 7/12 PE439.396v03-00

SV

dessa sektorer, minska könsrelaterad segregering och löneklyftor samt fastställa en kvot 
på 40 procent för kvinnor i företagens styrelser.

Anständigt arbete

11. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen överskattar sysselsättningspotentialen 
för högkvalificerade arbetstagare i den hållbara ekonomin och förbiser därigenom de 
många mellan- och lågkvalificerade arbeten som finns. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att göra en uppvärdering av arbetstillfällen för mellan- och lågutbildade 
arbetstagare och garantera goda arbetsvillkor för dessa.

12. Europaparlamentet konstaterar att risken för osäkra arbetsförhållanden och dåliga 
arbetsvillkor är stor på grund av att så få arbetstagare och arbetsgivare i nya branscher är 
organiserade. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fastställa ramvillkor för 
etablering av representationsstrukturer i de nya branscherna och uppmanar kommissionen 
att främja utbyte av bästa praxis inom hela EU.

13. Europaparlamentet uppmanar arbetsmarknadens parter att vara öppna för nya branscher 
och utveckla strategier för att integrera branschorganisationer i sitt sociala partnerskap 
samt främja andelen kvinnor i mansdominerade representativa nätverk.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i framtiden knyta samman offentligt 
stöd till nya produktionssektorer med sociala minimistandarder och en etablering av 
representativa nätverk, exempelvis företagsråd och branschorganisationer.

15. Europaparlamentet uppmanar EU att fastställa ramar för att föregripa förändringar och 
omstruktureringar som ger alla berörda arbetstagare garanterad rätt att delta i utbildningar 
och program för livslångt lärande. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, arbetsgivare 
och arbetstagare att erkänna ett delat ansvar för kompetensförvaltning, utbildning och 
livslångt lärande, i enlighet med ramavtalet mellan arbetsmarknadens parter om livslångt 
lärande från 2002.

Att möta kompetensbehovet

16. Europaparlamentet påpekar att medlemsstaterna måste anpassa sina utbildningssystem så 
att arbetskraften kan rätta sin kompetens efter arbetsmarknadens behov för en hållbar 
ekonomi grundad på kompetensbaserade utbildningskoncept. 

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anpassa utbildningar och strategier för 
livslångt lärande efter äldre arbetstagares behov, så att även många arbetstagare som är 
äldre än 55 år kan delta.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att införa 
kvoter, specifika rekryteringsprogram, specialinriktade lärlingsutbildningar och 
utbildningsinitiativ för kvinnor.

19. Europaparlamentet rekommenderar att målet för fonden för justering för 
globaliseringseffekter ska ändras och inriktas på att främja en hållbar ekonomi.
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20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta fonder för övergångsperioden 
för att hantera kompetensbehovet. Dessa skulle kunna finansieras av en Tobinskatt för 
transaktioner på finansmarknaden, koldioxid- och miljöskatter, intäkter från auktionering 
av utsläppsrätter och outnyttjade utsläppsrätter för perioden 2008–2013.

21. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att främja förmågan till 
anpassning till en hållbar ekonomi – en av Europeiska socialfondens målsättningar.

22. Europaparlamentet påminner om att hållbarhetsdimensionen inte bör begränsas till 
utbildning inom miljörelaterad sysselsättning, utan att den måste införlivas i alla 
utbildningsprogram och vara en förutsättning för finansiering.

Socialt rättvis övergång

23. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fastställa ramvillkor för en 
socialt rättvis övergång, som minskar riskerna med övergången och optimerar vinsterna 
för alla arbetstagare.

24. Europaparlamentet betonar att följdkostnaderna för bristfällig hantering av övergången är 
betydligt högre än de beräknade investeringarna, och uppmanar kommissionen, 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att gemensamt ta ansvar för förebyggande 
hantering av övergången.

25. Europaparlamentet påminner om att främjande och stöd av gemensamma 
överenskommelser för att föregripa förändringar och undvika friställningar och 
uppsägningar är viktiga förebyggande åtgärder, tillsammans med förbättrad social 
trygghet, system för inkomststöd och proaktiva, sektorspecifika utbildningsinitiativ.

26. Europaparlamentet betonar att arbetstagare måste vara en medverkande part i processen, 
för att övergången ska bli socialt rättvis. Parlamentet efterlyser fackliga ”gröna 
företrädare” i företagen som aktivt kan medverka till att göra sina arbetsplatser, företag 
och industrier mer miljövänliga.

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att 
samarbeta på ett strukturerat sätt med berörda parter på miljöområdet, däribland icke-
statliga organisationer, för att gemensamt hantera övergången.

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

EU:s åtaganden för hållbar utveckling

Europeiska rådet fastställde i december 2009 i sitt beslut för EU:s förnyade strategi för hållbar 
utveckling1 att utveckling är hållbar om den tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I beslutet nämns sju centrala 
utmaningar: klimatförändringar och ren energi, hållbara transporter, hållbar konsumtion och 
produktion, bevarande och förvaltning av naturresurser, folkhälsa, social integration, 
demografi och migration samt global fattigdom. I strategins riktlinjer ingår hänsyn till
ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen, en intensivare social dialog, ett starkare 
företagsansvar samt försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren ska betala. I 
rådets beslut fastställs att investeringar i humankapital, socialt kapital och miljökapital, 
teknisk innovation och nya miljötjänster är nödvändiga för att långsiktigt skapa 
förutsättningar för konkurrenskraft, välstånd, social sammanhållning, högkvalitativ 
sysselsättning och bättre miljöskydd. 

Rådet bekräftade 2009 även EU:s skyldighet att aktivt delta i den internationella kampen mot 
ökande global uppvärmning. I sina beslut har EU förbundit sig att senast 2020 minska 
växthusgasutsläppen med minst 20 procent jämfört med 1990, och senast 2020 tillgodose 
20 procent av sitt energibehov genom förnybara energikällor. Enligt en undersökning av FN:s 
klimatpanel kan den globala uppvärmningen begränsas till 2°C endast om industriländerna 
senast 2050 minskar sina växthusgasutsläpp med 80–90 procent jämfört med 19902. Detta 
innebär för EU att satsningen på förnybara energikällor och energieffektivitet måste gå 
betydligt snabbare.

Vad är gröna jobb? 

Rådets definition av hållbar utveckling visar att nästan alla relevanta industri- och 
tjänstesektorer är berörda. Därför följer detta betänkande ILO:s breda definition av gröna 
jobb.3 Enligt denna ska ”gröna jobb” inte begränsas till sådana sysselsättningsområden som är 
direkt knutna till miljöskydd. Ett arbetstillfälle är ”grönt” om det bidrar till en övergång till en 
hållbar ekonomi, energibesparing, användning av förnybara energikällor, bevarande av 
naturliga resurser, värnade om och återuppbyggnad av ekosystem och biologisk mångfald 
samt minskade mängder avfall och luftföroreningar. 

På grundval av denna definition delar jag inte kommissionens uppfattning att gröna 
arbetstillfällen framför allt finns inom spjutspetstekniken, utan anser att alla 
kompetensområden i hög grad omfattas av övergången till hållbarhet i enlighet med ILO:s 
slutsatser, vilket leder till en annan analys av behovet av utbildning och yrkesutbildning samt 
allmän miljöutbildning. 

                                               
1 Europeiska rådets slutsatser av den 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. and 
Reisinger, A. (Eds.), IPCC, Genève, Schweiz.
3 ILO:s bakgrundsinformation om globala utmaningar för hållbar utveckling och strategier för gröna jobb, som 
lades fram vid G8-konferensen med ministrarna för arbetsmarknad och sysselsättning i Niigata, Japan, den 11-13 
maj 2008.
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Optimering av sysselsättningspotential

Den positiva bieffekten av utbyggnad och främjande av förnybara energikällor och 
energieffektivitet är enorm. I en rapport från Greenpeace1 uppges att det finns en 
sysselsättningspotential på över 8 miljoner inom förnybara energikällor och energieffektivitet 
världen över. 

Erfarenheterna i Tyskland bekräftar dessa prognoser och visar tydligt att den starka 
utbyggnaden inom sektorn för förnybara energikällor har direkt inverkan på sysselsättningen.
I Tyskland har 250 000 nya arbetstillfällen skapats på grundval av lagstiftning om förnybar 
energi, vilket innebär att Tyskland intar en ledande roll i internationell jämförelse. Sedan 
lagstiftningen trädde i kraft 2000 har den medfört en stadig ökning av nya arbetstillfällen, 
även indirekta sysselsättningseffekter. Enligt prognoserna kommer det 2020 att finnas 
400 000  fler sysselsatta. I nettoberäkningsmodellen i kommissionens rapport om 
sysselsättningen i Europa 20092 tar man inte hänsyn till att den ökade sysselsättningen inom 
nya hållbara sektorer, till exempel förnybara energikällor i Tyskland, ytterligare stabiliseras 
genom ökad export. Kommissionen fastställer sina nettotillväxtsiffror enbart på grundval av 
EU:s inre marknad, samtidigt som man glömmer EU:s potential att inta en världsledande roll i 
övergången till en hållbar ekonomi.

Det tyska exemplets framgång beror förvisso till största delen på lagen om förnybara 
energikällor (EEG), lagen om s.k. energipass och offentligt stödda kreditprogram, som har 
gett investerare långsiktiga och tillförlitliga ramar. Utan dessa klara politiska och finansiella 
riktlinjer skapas ingen arbetsmarknadspotential. 

Andra EU-länder följer numera det tyska exemplet. EU måste därför i Europa 2020-strategin 
fastställa åtaganden om tillförlitliga ramar och tidigt vidta rättsliga åtgärder. Medlemsstaterna 
måste inom ramen för sina kompetensområden snarast följa efter. Detta innebär också att 
övergången till en hållbar ekonomi måste vara förankrad som ett centralt mål i alla 
förfaranden för beviljande av EU-medel, särskilt när det gäller strukturfonderna. Under de 
kommande tio åren måste vi systematiskt främja de nödvändiga investeringarna.

Det är svårt att beräkna den faktiska sysselsättningspotentialen av en ny hållbar utveckling, 
och de rapporter som anges i inledningen till detta betänkande är därför vaga och delvis 
motsägande när det gäller konkreta siffror. Beräkningarna skiljer sig alltför mycket beroende 
på förutsättningarna. Det visar exemplet med transportsektorn. 

I UNEP-rapporten3 undersöks övergången av rörligheten i städer från motordriven 
persontrafik till effektiva kollektiva lokaltrafiksystem, och en multiplikator på 2,5–4,1 anges 
för sysselsättningspotentialen. De stödåtgärder som kommissionen emellertid har vidtagit 
hittills gör att sektorn för kollektiv lokaltrafik hamnar under enorm press. Samtidigt som det 

                                               
1 2009 års rapport från Greenpeace och Europeiska rådet för förnybar energi (EREC): ”Working for the climate: 
renewable energy and the green job revolution”.
2 Kommissionens rapport om sysselsättningen i Europa 2009.
3 2008 års initiativ för gröna jobb från UNEP, ILO, IOE och IFS: ”Green Jobs: Towards Decent Work in a 
Sustainable, Low-Carbon World”.
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för utveckling av elbilar finns ofantliga forsknings- och industrimedel, omfattas sektorn för 
kollektivtrafik och motsvarande transportmedel inte av stödprogrammen. I städerna står båda 
dessa transportformer i direkt konkurrens till varandra. Den möjliga sysselsättningspotentialen 
för hållbar rörlighet kan utvecklas ordenligt först när denna potential frigörs med hjälp av 
politiska ramar och finansiella riktlinjer. I likhet med kollektivtrafiken finns potentialen här 
inom försäljning och tjänster som rör cykeltrafiken. I miljövärderingsperspektiv kommer båda 
dessa transportmedel före elbilen. 

En ny hållbar ekonomi för ett socialt inkluderande Europa

Övergången till en hållbar ekonomi är inte bara en miljömässig nödvändighet, utan den måste 
utgöra en del av vår strategi för ett socialt Europa. En lyckad övergång beror huvudsakligen
på acceptansen bland Europas invånare och denna acceptans kan endast uppnås om vi kan 
visa att våra strategier för en övergång till en hållbar ekonomi är socialt rättvisa och på lång 
sikt leder till högre sysselsättning, bättre arbetsvillkor och en ännu starkare social trygghet. 
Målet med en ny hållbar ekonomi måste vara social och miljömässig hållbarhet, och en socialt 
rättvis övergångshantering är grunden för en sådan strategi.

Bra arbete

Frågan om kvaliteten på sysselsättning är särskilt viktig. Osäkra anställningskontrakt används 
ofta för lågkvalificerade arbeten. På grundval av Europeiska rådets breda definition av hållbar 
utveckling anser jag att målet med det här betänkandet inte enbart är att göra en numerisk 
analys av den gröna sysselsättningspotentialen, utan även att undersöka frågan om hur bra 
arbetsvillkor kan garanteras för ”gröna arbetstillfällen” och hur övergången till en hållbar 
ekonomi kan göras socialt rättvis. 

Vid utarbetandet av betänkandet blev det snabbt tydligt att aspekten arbetsvillkor är ett 
centralt inslag i de nya branscherna. Både anställda inom solenergibranschen, till exempel i 
Östtyskland, och företrädare för vindkraftindustrin kritiserar det höga produktionstryck som 
tillsammans med det internationella konkurrenstrycket leder till låga löner och dåliga 
arbetsvillkor. Under dessa förutsättningar är det mycket svårt att få arbetstagare att byta 
bransch, till exempel från kolindustrin, där man sedan länge har garanterat bra arbetsvillkor 
och social trygghet. I samtal med arbetsgivarorganisationer och fackföreningar blir det tydligt 
att det avgörande problemet inom dessa nya sektorer emellertid är att det saknas 
representativa nätverk på båda sidor. Inledande projekt syftar till att främja uppbyggnad av 
sådana strukturer och mitt betänkande stöder klart och tydligt dessa ansträngningar. 

Kompetenskrav

En socialt rättvis övergång innebär också att man befattar sig med frågan om utbildning. Det 
handlar främst om att se till att den gröna ekonomins sysselsättningspotential verkligen kan 
utnyttjas. Tillväxtpotentialen kan endast frigöras om arbetstagare inom vissa sektorer är 
tillräckligt välutbildade. Man måste också se till att övergången skapar möjligheter för alla, 
unga som äldre, kvinnor och personer i och utanför arbetsmarknaden. I dagsläget går det inte 
att med säkerhet förutsäga vilken kompetens som kommer att krävas och i vilken omfattning.
Det står dock klart att vi måste inrikta det förväntade utbildningsutbudet liksom strategierna 
för livslångt lärande mot hållbarhet, och skräddarsydda program kommer att bli nödvändiga 
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för att till exempel också kvinnliga arbetstagare som har arbetat 30 år inom kolindustrin får 
möjlighet till förändring. För att lyckas med det stora behovet av ny kompetens och 
omskolning/fortbildning måste en analys göras av vilka grupper bland de sysselsatta och 
arbetssökande som behöver särskilt stöd och därefter måste motsvarande åtgärder planeras.

En socialt rättvis övergång 

Övergången kräver ett stort mått av flexibilitet och i vissa fall även rörlighet. Det ofta nämnda 
exemplet Danmark visar att människor ser ett stort mått av flexibilitet på arbetsmarknaden 
som en chans och inte en risk om det finns social trygghet genom statliga system och ett starkt 
samarbete mellan arbetsmarknadens parter och om hanteringen av den förväntade 
kompetensen öppnar nya möjligheter. En förutsättning för en lyckad övergång till en hållbar 
ekonomi är att arbetstagarna är garanterade social trygghet i de övergångsfaser som krävs.


