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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 december 2007 om 
förkommersiell upphandling (KOM(2007)0799),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU1 av den 
19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (omarbetning),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 22–23 november 2007 om vetenskapliga 
uppgifter i den digitala tidsåldern: tillgång, spridning och bevarande.

A. Den ekonomiska och finansiella krisen har haft en mycket negativ inverkan på de 
nationella offentliga budgetarna.

B. Siffror i grönboken om demografiska förändringar (KOM(2005)0094) visar att antalet 
personer i arbetsför ålder i EU kommer att minska med 20,8 miljoner (6,8 procent) mellan 
2005 och 2030 och att antalet personer över 60 år nu ökar dubbelt så snabbt som före 2007 
– med omkring två miljoner varje år jämfört med en miljon tidigare.

1. Europaparlamentet anser att en ny hållbar ekonomi för EU ska säkerställa en väl avvägd 
ekonomisk och social utveckling. Parlamentet efterlyser en ambitiös, hållbar 
industripolitik med tonvikt på resurseffektivitet. Parlamentet framhåller att den gröna
ekonomin måste erbjuda möjligheter till anständiga och välbetalda arbeten och fokusera
på miljöskyddet.

2. Europaparlamentet anser att det är viktigt att föra en ambitiös, förutsebar och stabil 
politik, särskilt när det gäller energi- och klimatfrågor, och uppmanar därför 
kommissionen och medlemsstaterna att mobilisera resurser för det dubbla målet att 
motverka klimatförändringarna och skapa sysselsättning och hållbar tillväxt, samtidigt
som man lever upp till principerna om sund budgetförvaltning. Parlamentet understryker 
därför att det är viktigt att göra EU-målet om att sänka energikonsumtionen med 
20 procent till 2020 bindande och upprepar sitt stöd för rådets åtagande att minska 
utsläppen av växthusgaser med 80–95 procent i Europa fram till 2050.

3. Europaparlamentet anser dock att man förbisett att det finns en rad gemensamma 
utmaningar för EU:s medlemsstater, där det endast är meningsfullt med gemensamma 
europeiska insatser.

4. Europaparlamentet understryker att det måste utvecklas potential för sysselsättning av hög 
kvalitet i en ny hållbar ekonomi och att detta kräver att man i sitt förändringsarbete riktar 
in sig på lösningar på de stora samhällsfrågorna såsom arbetslöshet och fattigdom, 
klimatförändringar, en åldrande befolkning och otillräckliga resurser. Parlamentet 
framhåller betydelsen av industri- och forskningspolitik som bygger på öppen innovation 
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och kluster, för att främja ett kunskapsutbyte mellan olika ekonomiska aktörer i den 
offentliga och privata sektorn och för att stimulera innovation.

5. Europaparlamentet konstaterar att det saknas en sammanhängande EU-strategi som 
inbegriper miljöinnovation och som är inriktad både på att minska förorening och på 
effektiv resursanvändning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att utveckla en 
europeisk teknikplattform med sikte på att minska resursanvändningen i 
produktionsprocesserna.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta 
reformeringen av de finansiella instrumenten för att göra dessa mer miljövänliga och 
långsiktiga, och för att främja privata investeringar och skapa fler och bättre arbeten i 
framtiden.

7. Europaparlamentet betonar att en klok användning av finansieringsmekanismer och 
finansieringsinstrument samt allmänpolitisk vägledning kan bidra till att mobilisera 
betydligt mer medel från den privata sektorn för att stödja investeringar och skapa nya 
arbeten.

8. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt med gemenskapsramar för forskning 
och utveckling med en tillfredsställande budget för att stödja offentlig och privat 
forskning och göra forskningsresultaten tillgängliga på ett enkelt och obyråkratiskt sätt så 
att mikroföretag och små och medelstora företag kan göra förändringar när det gäller 
framför allt energieffektivitet, energiinfrastruktur, användning av nya och förnybara 
energikällor och koldioxidsnåla produktionsprocesser samt återvinning och rationellt 
utnyttjande av resurser och när det gäller att skapa anständiga och välbetalda arbeten med 
tillhörande rättigheter. Parlamentet upprepar att målet om 3 procent i FoU-investeringar 
måste uppnås så att forskningen kan skapa mervärde för den europeiska ekonomin, vilket 
kan få högutbildade arbetstagare att stanna kvar i EU.

9. Europaparlamentet framhåller att små och medelstora företag samt mikroföretag har en 
nyckelroll i utvecklingen av den hållbara ekonomin. Parlamentet beklagar att de kan få 
problem att förutse nya ekonomiska tendenser. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att hjälpa företagen att fastställa vilka områden som kan komma att 
beröras av utvecklingen av den hållbara ekonomin, särskilt när det gäller områdena 
förnybar energi och energisparande, att underlätta tillgången till mikrokrediter, t.ex. från 
det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter, samt informera om hur man 
ansöker om mikrokrediter.

10. Europaparlamentet påpekar att om de europeiska forskarna och företagen inte förmår 
omsätta sina forskningsresultat i kommersiella produkter kommer vi inte att få den 
nödvändiga ekonomiska tillväxten och den därav följande sysselsättningsökningen i en 
innovationsbaserad ekonomi. Parlamentet hänvisar till kommissionens resultattavla för 
innovation enligt vilken det finns en innovationsklyfta på 30 procent i förhållande till 
USA och på 40 procent i förhållande till Japan.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i närmare samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta prognoser på medellång och lång sikt över den kompetens som 
kommer att behövas på arbetsmarknaden samt främja partnerskap mellan universitet och 
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näringsliv för att lotsa ut unga människor på arbetsmarknaden och bidra till att upprätta ett 
kunskapsbaserat samhälle, utveckla den tillämpade forskningen och ge nyutexaminerade 
bättre utsikter på arbetsmarknaden.

12. Europaparlamentet är medvetet om att finansieringssystemen på EU-nivå, på nationell och 
regional nivå fortfarande är dåligt samordnade och understryker därför att programmen 
och stödet behöver samordnas på flera nivåer för att öka samverkan mellan olika 
gemensamma politiska åtgärder som genomförs med hjälp av strukturfonderna, fonderna 
för jordbruk och landsbygdsutveckling, ramprogrammet för forskning samt programmet 
för konkurrenskraft och innovation (CIP) så att en hållbar, resurseffektiv ekonomi kan 
uppnås. När det gäller finansiering enligt den gemensamma jordbrukspolitiken anser 
parlamentet att man ytterligare bör överväga en mer omfattande omställning från 
direktstöd till landsbygdsutveckling och utveckling av ett miljömässigt hållbart jordbruk.

13. Europaparlamentet påpekar att övergången till en ny hållbar ekonomi är en komplex 
företeelse som kräver att särskild uppmärksamhet ägnas åt de områden som drabbas av 
avindustrialisering genom lämpligt ekonomiskt stöd och lämpliga mekanismer och 
integrerade insatser, som är inriktade på hållbar utveckling och en mer innovationsbaserad 
ekonomi och som kan skapa anständiga, välbetalda arbeten med tillhörande rättigheter 
samt minska de sociala orättvisorna och de regionala skillnaderna. Arbetsmarknadens 
parter är viktiga för att uppnå dessa mål.

14. Europaparlamentet anser att de demografiska utmaningarna kräver en bredare strategi där 
sysselsättning skapas i kombination med att nya och kommande behov på den europeiska 
arbetsmarknaden tillgodoses. Därför behövs det ytterligare framsteg i fråga om 
EU-arbetstagarnas rörlighet, även för forskare och andra yrkesverksamma, med målet att 
uppnå ett Europa utan gränser inom EU:s inre marknad.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att be medlemsstaterna se över 
övergångsbestämmelser som reglerar tillträdet till deras arbetsmarknader som ett sätt att 
upprätthålla sysselsättningen inom EU under den globala ekonomiska krisen.

16. Europaparlamentet påpekar att energi- och resurseffektivitet kommer att ge en avgörande 
konkurrensfördel i framtiden. Parlamentet understryker att en satsning på 
energieffektivitet inte bara bidrar till ett mångfacetterat näringsliv och till att minska 
växthusgasutsläppen utan också kan ge sociala förmåner samt skapa många arbetstillfällen 
med tillhörande rättigheter, vilket kommer att hjälpa medlemsstaterna att få bukt med den 
nuvarande ekonomiska krisen och uppnå hållbar ekonomisk tillväxt. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beakta sektorers arbetskraftsintensitet
när de utformar sina energistrategier.

17. Europaparlamentet anser att övergången till en ny hållbar ekonomi och förändringar i 
företags eller sektorers produktionsprocesser bör åtföljas av lämplig fortbildning, särskilt 
yrkesutbildning för ungdomar och utbildningsprogram för livslångt lärande, särskilt för 
personer över 50 år som är mer utsatta, vilket också kommer att skapa nya arbetstillfällen.
Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att öka utbudet av 
sådan utbildning och sådana program. Parlamentet betonar vikten av en förbättrad dialog 
med företagen så att dessa kan förutse vilka sociala förändringar som krävs för att anpassa 
sig till den nya hållbara ekonomin, särskilt i företag vars verksamhet bygger på fossila 
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bränslen. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter att se till att denna dialog kommer till stånd så att den ekologiska omvandlingen 
sker under rättvisa former.

18. Europaparlamentet efterlyser samarbete mellan medlemsstaterna för att bekämpa svart 
arbete, eftersom den svarta ekonomin är ett problem i hela EU. Parlamentet anser att 
åtgärderna mot svart arbete bör ökas i medlemsstaterna och på EU-nivå.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforma sysselsättningsriktlinjer som 
aktivt stöder en ökad sysselsättning för arbetstagare under 25 år eller över 50 år och som
tar full hänsyn till de svårigheter som unga och äldre möter.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att arbeta för att 
minska det kompetensgap som redan finns mellan den tillgängliga arbetskraften och de 
nya hållbara branschernas behov. Parlamentet framhåller vikten av att understödja 
praktikplatser för ungdomar, som en form av övergång mellan utbildning och yrkesliv.
Parlamentet framhåller att det är nödvändigt att ge incitament till arbetsgivare som 
erbjuder lågutbildade eller outbildade personer utbildning och möjlighet att skaffa sig 
praktiska erfarenheter direkt på arbetsplatsen. Parlamentet framhåller slutligen att digital 
kompetens för alla EU-medborgare bör få starkt stöd i EU och nationell politik eftersom 
det är viktig kompetens som ökar den sociala integreringen och den europeiska 
arbetskraftens konkurrensfördel.

21. Europaparlamentet betonar betydelsen av att den offentliga sektorn föregår med gott 
exempel, antar framsynta upphandlingsnormer och ger incitament och information, 
särskilt inom områden såsom energi, byggande av infrastruktur och anläggningar samt 
transport och kommunikation för att skapa arbetstillfällen med tillhörande rättigheter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja att man vid 
offentlig upphandling, och särskilt förkommersiell upphandling, inbegriper miljömässiga 
och sociala normer förutom klausuler om lokalt innehåll samt företag som är verksamma 
inom den hållbara och solidariska ekonomin, särskilt små och medelstora företag.

22. Europaparlamentet betonar också betydelsen av privata investeringar och understryker att 
det endast är genom privata investeringar som vi kan tillgodose finansieringsbehovet.
Parlamentet påpekar att det är stora variationer i hur mycket privatägda företag investerar i 
FoU, från 5–7 procent för IKT- och läkemedelsindustrin till ca 1 procent av vinsten för 
energiföretag. Parlamentet uppmanar EU att skapa de rätta grundförutsättningarna som ger 
näringslivet incitament att investera.

23. Europaparlamentet uppmanar återigen kommissionen och medlemsstaterna att dra nytta av 
framgången med återuppbyggnadsfonden och inrätta ett nytt gemenskapsinitiativ, 
inbegripet pilotprojekt, för en omställning till en ny hållbar ekonomi.

24. Europaparlamentet konstaterar att ytterligare insatser behövs för att få till stånd en verklig 
EU-harmonisering av minimikraven för arbetstidens förläggning med hänsyn till 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
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25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla ett särskilt 
stödinstrument för dem som arbetat inom den offentliga sektorn och förlorat sitt arbete 
under den ekonomiska och finansiella krisen, liknande Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekterna för EU företag som drabbats av globalisering eller ekonomisk 
kris.
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