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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. december 2007 om prækommercielle 
indkøb KOM(2007)0799,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning)1,

– der henviser til Rådets konklusioner af 22. og 23. november 2007 om videnskabelig 
information i den digitale tidsalder: adgang, formidling og bevarelse,

A. der henviser til, at den økonomiske og finansielle krise har haft alvorlige følger for de 
nationale budgetter,

B. der henviser til, at tallene i grønbogen om demografiske ændringer (KOM(2005)0094 
viser, at der vil ske en formindskelse af arbejdsstyrken med 20,8 mio. (6,8 %) fra 2005 til 
2030, og at antallet af personer over 60 år nu stiger dobbelt så hurtigt, som det gjorde før 
2007 – med omkring to mio. om året sammenlignet med tidligere en mio.,

1. mener, at en ny, bæredygtig økonomi for EU skal sikre en afbalanceret økonomisk og 
social udvikling; opfordrer til en ambitiøs og bæredygtig industripolitik med vægten lagt 
på ressourceeffektivitet; understreger, at det er nødvendigt, at den grønne økonomi giver 
udsigt til anstændige, godt betalte job, hvor der fokuseres på miljøbeskyttelse;

2. mener, at det er vigtigt at gennemføre ambitiøse, troværdige, forudsigelige og stabile 
politikker – især på energi- og klimaområdet; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at mobilisere ressourcer med henblik på at nå det dobbelte mål om at 
tackle klimaændringerne og skabe job og bæredygtig vækst, samtidig med at principperne 
for forsvarlig budgetforvaltning overholdes; understreger derfor, at det er vigtigt at gøre 
det europæiske mål om at mindske energiforbruget med 20 % inden 2020 bindende, og 
gentager, at det bakker op om Rådets tilsagn om en mindskelse af de europæiske 
drivhusgasemissioner med 80-95 % inden 2050;

3. mener imidlertid, at man har overset, at der er en række fælles udfordringer for EU’s 
medlemsstater, hvor det kun giver mening med fælles europæiske tiltag;

4. understreger, at nødvendigheden af at udvikle potentialet for beskæftigelse af høj kvalitet i 
en ny, bæredygtig økonomi indebærer, at innovationen skal tage sigte på at finde svar på 
de største udfordringer for samfundet, herunder arbejdsløshed og fattigdom, 
klimaændringer, befolkningens aldring og ressourceknaphed; henleder opmærksomheden 
på betydningen af en industri- og en forskningspolitik, der er baseret på åben innovation 
og klynger, for at fremme de forskellige offentlige og private økonomiske aktørers 

                                               
1 EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13.
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videnpulje og stimulere innovationen;

5. understreger betydningen af at udarbejde en konsekvent EU-strategi, som omfatter 
miljøinnovation og sætter fokus både på forureningsbekæmpelse og effektiv brug af 
ressourcer i produktionsprocesserne; opfordrer med henblik herpå Kommissionen til at 
udvikle en europæisk teknologiplatform for ressourcebesparende industrier;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre fremskridt med hensyn til en 
reform af de finansielle instrumenter for at gøre dem mere miljøvenlige og 
langtidsorienterede med henblik på at tiltrække private investeringer og skabe flere og 
bedre job i fremtiden;

7. understreger, at en optimal anvendelse af finansieringsmekanismer og -instrumenter såvel 
som offentlig politikvejledning kan bidrage til at mobilisere omfattende yderligere midler 
fra den private sektor med henblik på at støtte investeringer og skabe nye arbejdspladser;

8. mener, at det er afgørende at sikre en fællesskabsramme for forskning og udvikling med et 
passende og tilstrækkelig stort budget for at støtte den offentlige og private forskning og 
stille resultaterne heraf til rådighed i en tilgængelig og ikke-bureaukratisk form med 
henblik på innovation i mikrovirksomheder og SMV'er, navnlig inden for områderne 
energieffektivitet, energiinfrastruktur, anvendelse af nye og vedvarende energikilder og 
kulstoffattige produktionsprocesser, genbrug og effektiv udnyttelse af ressourcer, samtidig 
med at der skabes anstændige, godt betalte job med rettigheder; gentager, at det er 
nødvendigt at nå målet på 3 % for investeringer i F&U og samtidig sikre, at forskningen 
skaber merværdi i den europæiske økonomi, hvilket kan bidrage positivt til at få højt 
kvalificerede arbejdstagere til at blive i EU;

9. understreger, at SMV'erne og mikrovirksomhederne skal spille en central rolle i 
udviklingen af den bæredygtige økonomi; beklager, at de kan få problemer med at forudse 
nye økonomiske tendenser; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at hjælpe 
disse virksomheder med at finde potentielle udviklingsområder i forbindelse med den 
bæredygtige økonomi, især inden for områderne vedvarende energikilder og 
energibesparelser, give dem lettere adgang til mikrokreditter, f.eks. fra den europæiske 
mikrofinansieringsfacilitet Progress, og tilstrækkelig information om, hvordan man 
ansøger om lån fra denne facilitet;

10. påpeger, at vi, hvis europæiske forskere og virksomheder ikke formår at omsætte deres 
forskningsresultater til kommercielle produkter, ikke vil opleve den nødvendige 
økonomiske vækst og de deraf følgende beskæftigelsesmæssige gevinster ved en 
innovationsbaseret økonomi; henviser til Kommissionens Innovation Scoreboard, ifølge 
hvilket der er en innovationskløft på 30 % til USA og 40 % til Japan;

11. opfordrer Kommissionen til at arbejde tættere sammen med medlemsstaterne ved 
udarbejdelsen af mellem- og langsigtede prognoser vedrørende de færdigheder, der 
kræves på arbejdsmarkedet, og tilskynde til partnerskaber mellem universiteter og 
erhvervssektoren for at fremme unges indtræden på arbejdsmarkedet, samtidig med at der 
ydes bistand til etableringen af et videnbaseret samfund, udvikle anvendt forskning og 
skabe bedre udsigter på arbejdsmarkedsmarkedet for kandidater, der har afsluttet deres 
studier;
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12. er klar over, at der kun er tale om ringe samordning mellem EU's finansieringsordninger 
og de nationale og regionale finansieringsordninger, og understreger derfor, at det er 
nødvendigt med bedre samordning på flere planer mellem programmerne og støtte til 
større synergi mellem de forskellige fælles politikker gennem anvendelse af 
strukturfondene, udviklingsfondene for landbruget og landdistrikterne, 
forskningsrammeprogrammet og rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation 
(CIP), der skal bidrage til en bæredygtig, ressourceeffektiv økonomi; mener, for så vidt 
angår midlerne til den fælles landbrugspolitik, at det bør overvejes i højere grad at gå fra 
direkte støtteordninger over til udvikling af landdistrikter og udvikling af et miljømæssigt 
bæredygtigt landbrug;

13. påpeger, at det er kompliceret at gå over til en ny, bæredygtig økonomi, hvorfor man bør 
være særlig opmærksom på dem, der rammes af afindustrialisering, og indføre passende 
økonomiske støtteordninger og integrerede udviklingstiltag med sigte på bæredygtig 
udvikling og en mere innovationsbaseret økonomi, der kan skabe anstændige, godt betalte 
job med rettigheder og begrænse sociale uligheder og regionale skævheder; lægger vægt 
på, at arbejdsmarkedets parter arbejder sammen for at nå disse mål;

14. mener, at de demografiske udfordringer kræver en bredere strategi, hvor jobskabelse og 
tilpasning til nye og kommende behov på det europæiske arbejdsmarked kombineres; 
mener, at der i denne forbindelse skal gøres yderligere fremskridt for at forbedre 
mobiliteten for EU’s arbejdstagere, herunder forskere og andre sagkyndige, med henblik 
på at opnå et Europa uden hindringer på EU’s indre marked;

15. opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at revidere 
overgangsbestemmelserne for adgang til deres arbejdsmarkeder som et middel til at 
bevare beskæftigelsen i EU under den globale økonomiske krise;

16. påpeger, at energi- og ressourceeffektivitet vil give en afgørende konkurrencemæssig 
fordel i fremtiden; understreger, at en satsning på energieffektivitet ikke blot bidrager til at 
fremme den industrielle spredning og begrænsningen af emissionen af drivhusgasser, men 
også kan give sociale fordele og skabe mange job med rettigheder, hvilket vil gøre det 
lettere for medlemsstaterne at overvinde den nuværende økonomiske krise og indlede en 
bæredygtig økonomisk vækst; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage 
hensyn til, hvor arbejdsintensive sektorerne er, ved udarbejdelsen af deres 
energistrategier;

17. mener, at overgangen til en ny, bæredygtig økonomi og ændringer i selskabers eller 
sektorers produktionsprocesser bør ledsages af hensigtsmæssig uddannelse, navnlig faglig 
uddannelse for unge og programmer for livslang læring særlig rettet til de mere sårbare 
grupper over 50, og forventer, at dette også vil skabe nye job; opfordrer derfor 
Kommissionen og medlemsstaterne til at udvide tilbuddet om sådanne 
uddannelsesprogrammer;  understreger betydningen af en bedre dialog, hvor der er behov 
for sociale ændringer, med henblik på tilpasning til den ny, bæredygtige økonomi, især i 
selskaber, hvis aktiviteter er baseret på fossile brændstoffer; opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at sikre, at denne dialog kommer i stand, 
for at sikre, at den miljømæssige omstilling bliver retfærdig;

18. opfordrer til samarbejde mellem medlemsstaterne om bekæmpelsen af sort arbejde, 
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eftersom undergrundsøkonomien er et problem i hele Europa; mener, at foranstaltningerne 
til bekæmpelse af sort arbejde bør intensiveres i medlemsstaterne og på EU-plan;

19. opfordrer Kommissionen til at udforme beskæftigelsesretningslinjer, som aktivt støtter 
den øgede beskæftigelse af arbejdstagere under 25 år og over 50 år, og som tager behørigt 
hensyn til de særlige udfordringer, som unge og ældre står over for;

20. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at tage fat på den 
kvalifikationskløft, som allerede eksisterer mellem den disponible arbejdsstyrke og de ny, 
bæredygtige industriers behov; understreger i denne forbindelse betydningen af at støtte 
lærlingeuddannelser for unge som en slags overgang fra uddannelse til arbejdsliv; 
opfordrer desuden medlemsstaterne til at skabe incitamenter for arbejdsgivere, som 
tilbyder ufaglærte en faglig uddannelse og muligheder for at opnå praktisk erfaring direkte 
på arbejdspladsen; understreger, at digitale færdigheder og kompetencer for alle EU-
borgere bør støttes kraftigt i EU's og de enkelte medlemsstaters politik, fordi det er vigtige 
færdigheder, som forbedrer den sociale integration og den europæiske arbejdsstyrkes 
konkurrencefordele;

21. understreger den store betydning, det har for skabelsen af job med rettigheder, at den 
offentlige sektor foregår med et godt eksempel og vedtager fremsynede normer for 
offentlige indkøb samt tilvejebringer incitamenter og informationer, især inden for 
områderne energi, konstruktion af infrastrukturer og faciliteter, transport og 
kommunikation; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til især i forbindelse med 
prækommercielle indkøb at fremme anvendelsen af miljønormer og sociale normer samt 
støtte klausuler om lokalt indhold og virksomheder, der opererer i en bæredygtig og 
solidarisk økonomi, især SMV’er;

22. understreger ligeledes på betydningen af private investeringer og gør opmærksom på, at 
det kun er gennem private investeringer, vi kan opfylde finansieringsbehovet; påpeger, at 
der er stor forskel på, hvor meget private virksomheder investerer i F&U, fra 5-7 % af 
overskuddet for IKT- og lægemiddelvirksomheder til ca. 1 % for energiselskaber; 
opfordrer EU til at sikre de rette rammebetingelser, som giver erhvervslivet 
incitamenterne til at investere;

23. opfordrer igen Kommissionen og medlemsstaterne til at udnytte genopbygningsfondens 
positive resultater og etablere et nyt fællesskabsinitiativ, herunder pilotprojekter, med 
henblik på omstilling til en ny, bæredygtig økonomi;

24. bemærker, at det er nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger for at sikre en effektiv 
harmonisering på EU-plan af mindstekrav for tilrettelæggelsen af arbejdstiden i 
forbindelse med arbejdstagernes sundhed og sikkerhed;

25. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle et særligt støtteinstrument for 
de arbejdstagere, der har arbejdet inden for den offentlige sektor og har mistet deres job 
som følge af den økonomiske og finansielle krise, i lighed med Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen, for EU-virksomheder, der er blevet ramt af globaliseringen 
eller den økonomiske krise;
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