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Global uppvärmning och därmed följande klimatförändring kommer att ha enorma följder för 
våra ekonomier och samhällen. Åtgärder krävs för att hindra en temperaturökning med mer 
än 2 grader celsius samt att minska utsläpp av CO2 och andra växthusgaser. Och vi kommer 
att tvingas anpassa oss genom de konsekvenser som en global temperaturökning på ca 2 
grader celsius medför. De ändringar som klimatförändringar medför inom energi- och flera 
andra industribranscher har utforskats relativt väl, men så är inte fallet vad gäller inverkan av 
klimatförändring på offentliga tjänster. Det var för att få en översikt av hur ett brett urval 
offentliga tjänster, bl.a. vård och sociala tjänster, kommunal och statsförvaltning, energi, 
vatten och avfall påverkas av klimatförändring som EPSU beställde denna utredning.  

Underlaget diskuterades av flera av EPSU:s organ och en sammanställning 
rekommendationer antogs av EPSU:s styrelse i april 2011.  

Vad vi först och främst hoppas är att studien används av medlemsförbund i syfte att 
stimulera diskussioner och reflektioner om hur global uppvärmning påverkar offentliga 
tjänster och vad det innebär för arbetstagare och de tjänster de står för. För det andra vill vi 
uppmärksamma de europeiska institutionerna och relevanta europeiska organisationer på 
studien. EPSU är medlem av Spring Alliance och vi betraktar studien som ett bidrag till dess 
verksamhet.  

Studien innehåller många, breda rekommendationer som kommer att utgöra grunden för 
EPSU:s politik och hur vi avgör våra ställningstaganden. EPSU:s fasta kommittéer ska 
fundera på vilka branschdelar som ska vidareutvecklas. Utredningen kan också spela en roll 
i den branschvisa sociala dialogen. Vi har utarbetat ett internt dokument som följer 
framstegen.  

Med utgång från studien framhåller EPSU:s styrelse flera centrala frågor: 

 

Vi stöder bindande mål för energieffektivitet inom EU. Åtgärder rörande energieffektivitet 
blir ett viktigt bidrag till att minska strömförbrukning och spara bränsle. Det är viktigt att 
åtgärder för energieffektivitet går hand i hand med energifattigdom. Det är ofta 
låginkomsthushållens bostäder som saknar passande isolering, men detta kan 
ombesörjas genom att erbjuda lämplig finansiering. 

 

Det förblir en prioritering att integrera sociala och miljökriterier i offentlig upphandling, 
vilket tryggar att offentliga medel används för att bl.a. bidra till att ta itu med fattigdom, 
social dumpning och klimatförändring. I många år har EPSU stött detta tillsammans med 
många andra organisationer som Spring Alliance, och krävt att Europeiska kommissionen 
gör något åt det för att få det mer bindande. 

 

Hur minskade CO2 utsläpp ska uppnås är en kontroversiell fråga. EPSU och EFS har 
kritiserat Europeiska kommissionens utsläppshandelssystem och framhållit att en 
koldioxidskatt kunde ha en bättre inverkan. EPSU stöder också skatter på produkter och 
förfaranden som förstör miljön. Vi ska studera detta vidare och utarbeta EPSU:s 
ställningstagande i detalj. 
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Samma gäller lämpliga mål för minskade utsläpp av CO2 och andra växthusgaser för 
perioden 2020-2050. Dessa mål har viktiga konsekvenser för flera näringar och för 
arbetstagarna i dessa näringar. Vi ska också fortsätta att diskutera detta i förhållande till 
Europeiska kommissionens strategi Mot en låg koldioxidekonomi 2050, som förutsätter 
betydande minskningar i flera branscher, med närmare 100 % i strömbranschen. 

 

Näringslivs- och ekonomisk politik förblir inriktad på vinst och ekonomisk tillväxt, oavsett 
om vinst och tillväxt bidrar till samhälleliga och miljömål, och oavsett om denna 
verksamhet ödelägger människors hälsa, miljön, osv. EPSU hävdar att andra åtgärder 
krävs och vi ska medverka i diskussionerna om Bortom BNP, som ett led i att utforska en 
annan grund för ekonomisk politik och granska följderna av smart, hållbar eller t.o.m. 
mindre tillväxt för arbetstagare, fackliga organisationer och våra samhällen. 

 

Det påpekades under åtskilliga diskussioner i EPSU att förändringar börjar på 
arbetsplatsen. EPSU har engagerat sig att hjälpa arbetsplatsombud genom att ta fram 
information om hur miljö- och klimatförändring kan behandlas på arbetsplatser och i 
avtalsförhandlingar.   
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EPSU:s diskussionsunderlag om klimatförändringar    

Allmänna rekommendationer  

EPSU:s sekretariat rekommenderas göra de europeiska institutionerna och andra europeiska 
organisationer, inklusive Spring Alliance, uppmärksamma på studien och 
rekommendationerna som EPSU stödjer, samt att de understryker hur de offentliga 
tjänsterna påverkas av global uppvärmning och klimatförändringar. Anslutna fackförbund 
rekommenderas använda studien på ett liknande sätt på nationell nivå.   

Rekommendationerna är många och täcker in ett stort område. De ger en bas för EPSU:s 
politik och ställningstagande, även vad gäller sektoriell politik. Vi föreslår att fokus ska ligga 
på följande: 

 

Fasta kommittén ska kunna utarbeta mer detaljerade ståndpunkter baserat på de 
allmänna rekommendationerna och där det är lämpligt ta upp detta i den sektoriella 
sociala dialogen och sektoriella politiken.   

 

Stödja bindande energieffektivitetsmål och förena detta med att påtala energifattigdom.  

 

Integrera sociala och miljömässiga kriterier i offentlig upphandling. 

 

Utarbeta en mer detaljerad ståndpunkt baserad på de allmänna rekommendationerna 
och EFS:s politik angående koldioxidskatt och skatter på produkter och metoder som 
förstör miljön.    

 

Fortsätta diskutera lämpliga mål för att minska koldioxidutsläpp och utsläpp av andra 
växthusgaser 2020 till 2050. 

 

Delta i diskussionen Bortom BNP som ett sätt att utforska olika grunder för ekonomisk 
politik och att utforska vad kraftig eller lägre tillväxt innebär för fackförbund och våra 
samhällen.  

 

Hjälpa arbetsplatsombud genom att göra information tillgänglig om hur miljö- och 
klimatförändring kan diskuteras på arbetsplatsnivå och i avtalsförhandlingar.      

Ett ytterligare förslag är att styrelsen går med på att vi bjuder in en engagerande person att 
ta upp detta på ett styrelsemöte både 2012 och 2013 för att öka vår medvetenhet om 
utmaningarna med att påtala global uppvärmning och andra miljöproblem. Syftet är att 
fortsätta att reflektera och att förbereda oss inför kongressen 2014.     
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Rekommendationer: Anpassning till klimatförändring 

 
Anpassning till klimatrisker kräver att man förbättrar regeringarnas regleringskapacitet 
och stärker de offentliga tjänsterna, rekryterar ny personal och förser offentliganställda 
med den kompetens som krävs för att säkerställa att riskberedskap och 
riskhanteringsstrategier utformas och tillämpas i god tid, samt att man påtalar de mest 
sårbaras behov. Detta bör inte försenas eftersom klimatrisker redan känns av i de 
offentliga tjänsterna. Offentlig-privata partnerskap, marknadsbaserade instrument och 
privata försäkringar kommer inte att lyckas ge anpassning eftersom kostnaderna 
troligtvis kommer att bli höga, en del människor kommer inte att kunna betala och privata 
aktörer inte vill ta risker.  

 

En generell hållning som EPSU stödjer. Det är en central punkt till vilken EPSU 
kan bidra med diskussioner om global uppvärmning och klimatförändringar. EPSU 
kan ta upp detta i diskussioner med arbetsgivare (t.ex. inom ramen för social 
dialog), kommissionen och Europaparlamentet. PSIRU:s forskning 
(www.psiru.org) som stöds av EPSU är användbar för att påvisa riskerna med 
offentlig-privata partnerskap. 

  

På grund av att brist på tillräckligt utbildad personal påverkar de flesta tjänsterna inom 
området för katastrofberedskap och ansvar och på grund av en allmän minskning av 
volontärer, som rapporterats av FN:s internationella strategi för minskning av 
katastrofrisker (UNISDR), bör tillräcklig personal tillsammans med finansiell och teknisk 
kapacitet garanteras. 

 

Det kvarstår att se om medlemsförbunden och EPSU:s sekretariat kan diskutera 
frågan med civilskyddsorganen på nationell och EU-nivå samt att använda 
Europaparlamentets resolution om katastrofförebyggande från september 2010 för 
att följa upp detta. 

  

Kommissionen bör utan försening inleda utvärderingen av konsekvenserna av 
klimatförändringar och anpassningspolitik för sysselsättning och sårbara grupper i 
samhället, vilket framgår i vitboken om anpassning. En sektor-för-sektor dimension bör 
ingå och även arbetsmiljön på arbetsplatsen samt arbetsvillkoren i sektorerna. Åtgärder 
för att påtala den negativa påverkan och att maximera fördelarna bör föreslås, inklusive 
användningen av EU-medel för att stödja kompetens och arbetsmiljöprogram på 
arbetsplatsen. 

 

En generell hållning som EPSU stödjer. EPSU:s sekretariat bör ta i beaktande vad 
som händer med hänsyn till Vitbok om anpassning och vända sig till 
EU-kommissionen angående den del av sektorn som fokuserar på offentliga 
tjänster. 

  

Medlemsstaterna och regionala regeringar bör förbereda anpassningsstrategier för att 
hantera klimatförändringsrisker med tillräcklig personal och finansiella resurser.   

 

En generell hållning som EPSU kan stödja. Kräva att kommissionen ska se över 
medlemsstaternas anpassningsstrategier och meddela om medlemsstaterna är 
tillräckligt förberedda. Den största utmaningen verkar ligga på lokal och regional 
nivå 

 

läs mer nedan under Social dialog. EPSU kan undersöka möjligheterna för 
en diskussion med regionernas kommitté och CEMR .  

  

Nya garanterade EU-medel på kort och lång sikt för både EU-anpassning och 
internationell anpassning bör göras tillgängliga tillsammans med medel avsatta för 
offentlig-offentliga partnerskap. Dessutom bör klimatriskförebyggandet integreras i 
kommande finansiella perspektiv så att EU:s finansieringsinstrument kan användas för 
att finansiera riskförebyggande. Möjligheten att använda intäkter som genererats från 
auktionerade utsläppsrätter under EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) i 
anpassningssyften bör utnyttjas, men kolprisernas volatilitet gör det till en opålitlig 
finansieringskälla. 

http://www.psiru.org
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En generell hållning som EPSU kan stödja. EPSU ska diskutera med EFS och 
Spring Alliance inom ramen för EU:s kommande finansiella perspektiv. 

   
Fackföreningarna måste införlivas i styrgruppen för effekter och anpassning. Gruppen 
består av representanter från EU:s medlemsstater och bildades för att ta fram 
rekommendationer i vitboken om anpassning och rådfråga representanter från det civila 
samhället och forskarsamhället. 

 
EPSU:s sekretariat ska se över uppföljningen som görs av styrgruppens arbete. De 
ska ta i beaktande hur detta hör ihop med samrådsmekanismen i 
klimatförändringspolitiken för de sociala parterna som kommissionen funderar på 
att bilda. 

 

Rekommendationer: Begränsning av klimatförändring 

 

Inre marknad 

 

Det är bevisat att elmarknadens avreglering gör att det blir dyrare att minska 
koldioxidutsläppen. Regeringar bör be EU-kommissionen att utvärdera hur de 
omstrukturerade energimarknaderna har presterat i praktiken vad gäller att minska 
koldioxidutsläpp. Stoppa politik som är beroende av marknadens nycker.   

 

Anta bestämmelser för sociala energiavgifter i energidirektivet.   

 

Ett generellt politiskt ställningstagande som EPSU tar är att inte (endast) förlita sig 
på att marknaden levererar viktiga offentliga varor. EPSU:s sekretariat bör vända 
sig till kommissionen för den här studien om hur avreglerade marknader påverkar 
kolmarknaden. Länka detta med konsekvensbeskrivningarna av färdplanen för 
energi 2050?  

 

En nyligen antagen resolution från Energiministerrådet om energipolitik för 
konsumenter erbjuder möjligheten att kräva mer och bättre skydd av sårbara 
användare och att understryka vikten av att påtala energifattigdom. EPSU:s 
sekretariat bör kräva att kommissionen ska ta hänsyn till den resolutionen. 
Energifattigdom är även ett problem inom ramen för energigemenskapen. EPSU 
har arbetat och kan fortsätta att arbeta med det europeiska nätverket mot 
fattigdom. EFS:s nyligen antagna resolution tar upp problemet och argumenterar 
för en europeisk definition och samordning av nationella handlingsplaner för 
social integration och skydd. 

 

Offentliga investeringar 

 

Det mest effektiva och kostnadseffektiva sättet att uppnå målen för förnybar energi och 
energieffektivitet är regeringarnas ingripande i utvecklingen av offentligt reglerade och 
offentligt ägda sektorer för förnybar energi och energieffektivitet. Marknadsbaserade 
lösningar för energieffektivitet, i synnerhet handel med vita certifikat och oberoende 
revisorer för energieffektivitet, är dåligt anpassade till hastigheten och vidden av de 
förbättringar av energieffektiviteten som krävs för att göra något åt klimatförändringarna.     

 

En generell politisk ståndpunkt som stöds av EPSU och EFS. EFS kräver bindande 
mål för energieffektivitet och besparingar. EPSU bör argumentera för sådana 
bindande mål (20 % minskning av energiförbrukningen 2020)  

  

Det krävs omfattande offentliga investeringar i generering av förnybar energi, smarta 
elnät och infrastruktur som tillåter utveckling av hållbar elanvändning såsom infrastruktur 
för laddning av elbilar. Offentlig upphandling genom allmännyttiga elföretag har en viktig 
roll. Forskning och utveckling av offentlig energi bör dubblas och fokusera på 
energihushållning, miljövänlig förnybar energi och förbättringar av elnät. 

 

Kravet är i linje med resolutionen som EPSU:s kongress antog om allmännyttiga 
företag. EPSU menar även att energianskaffning bör inkludera sociala och 
miljömässiga standarder och att företag som får ta del av EU-medel bör föra en 
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CSR-politik som respekterar ställningstaganden som Europas elindustris sociala 
parter har tagit. (EPSU:s bidrag till EU:s energipolitik)    

  
Allmännyttiga lösningar för energieffektivitet kombinerar en större lokal kontroll av 
leverantörspliktig inkomst, ett mer strukturerat energirevisionssystem och regeringsledda 
program för att anpassa subventionerade hem i efterhand.  

 
En generell hållning som EPSU kan stödja.  

 

Villkor för att EPSU stöder solenergiplanen för Medelhavsområdet är att de garanterar 
att leverera långsiktiga sociala och miljömässiga fördelar, inklusive för värdlandets 
befolkning.   

 

ISKA har gett uppdrag om forskning om Desertec-projektet, en privat del i 
solenergiplanen för Medelhavsområdet. Syftet är att ta detta i beaktande med 
berörda medlemsförbund. PSIRU-rapporten tar upp liknande frågor som ovan. 
Solenergiplanen för Medelhavsområdet är även en del av EU:s och länderna i 
södra Medelhavsområdets plan att skapa ett enda nätverk och en integrerad och 
avreglerad marknad. EPSU och ISKA ska samarbeta för att säkerställa att hänsyn 
tas till sociala frågor vid utarbetandet av solenergiplanen för Medelhavsområdet 
och de avreglerade marknaderna. 

 

Kolkraft 

 

Överväga att stödja ett moratorium för nya koleldade kraftstationer som inte är utrustade 
med avskiljning och lagring av koldioxid (CCS), med tanke på de senaste bevisen på att 
vi har kortare tid att minska utsläppen. Eftersom det inte finns några kraftverk som har 
CCS idag medför detta ett moratorium för nya koleldade kraftstationer.   

 

Med så säkra bevis måste koleldade kraftverk som producerar utsläpp undvikas 
om de inte är utrustade med teknik för ren förbränning och avskiljning och lagring 
av koldioxid. Med sådan teknik kan kol vara en del av lösningen, såsom EFS 
menar. Problem som ännu inte har utforskats här gäller subventionerna som krävs 
för CCS (jämfört med investeringar i redan tillänglig teknik) och möjligen 
strandade kostnader för CCS-infrastrukturen, och om CCS är tillräckligt 
ekonomiskt

  

Rekommendationer: Energihushållning 

  

Stödja bindande mål för energieffektivitet för 2020 uppdelat på nationella mål i linje med 
nya undersökningar som visar en märkbar potential för minskning av energiförbrukning 
2020 (19 % för industrin, 20 % för transporter och 30 % för hushållen och 
tjänstesektorn)1. Målen bör sättas i termer av absolut minskning av energiförbrukningen 
jämfört med nuvarande nivåer, och inte relativa mål.  

 

Följa rekommendationen från Spring Alliance att lansera ett renoveringsprogram för hela 
bostadsbeståndet vilket snabbt och märkbart minskar energiförbrukningen för 
nedkylning och uppvärmning, och säkerställer yrkesutbildning och omskolning av 
byggarbetare och installerare, samt samtidigt ge riktat stöd till hem för fattiga människor 
och gynna kompakta städer  

 

Gynna statliga myndigheters ansvar, i synnerhet kommuner, att leverera tjänster som 
främjar energieffektivt beteende av slutkunderna, och säkerställa att arbeten som 
skapas är kvalitetsarbeten. Använda offentliga upphandlingar för att fastställa kriterier för 
kvalitet, arbetsmiljö och kollektiva avtal följer. 

 

Motsätta sig mot möjligheten av handla med vita certifikat för energieffektivitet eftersom 
fördelarna med handeln inte har vistas.   

 

EPSU och EFS stödjer bindande mål för energieffektivitet. För EPSU är ett 
strategiskt val att argumentera för energieffektiva tjänster på kommun- och 
allmännyttig nivå och göra det obligatoriskt för företag att leverera detta utan 

                                                            
1 se 10 
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ersättning till sårbara användare. Potentialen för arbete är märkbar. EPSU stödjer 
arbetet som Spring Alliance och de som kämpar mot fattigdom utför. EPSU är 
redan aktivt i området för offentlig upphandling.  

 
Rekommendationer: kolpriser som en del av en reform för rättvisa skatter  

 
Stödja Spring Alliance krav att till 2020 ha uppnått en förflyttning av minst 10 % av 
intäkterna eller skatteunderlaget bort från arbetskraften och till miljöbelastningar, 
resursanvändning och kapital genom att tillämpa en öppen metod för samordning 
kombinerat med ökad samordning.  

 

En generell hållning som EPSU stödjer. Gå tillsammans med Spring Alliance 
igenom vilken konkret uppföljning som kan göras av detta. Ta med den här 
punkten på EPSU:s skattefördrag?   

  

Stödja EU:s koldioxidskatt för branscher som inte innefattas av EU ETS, givet att 
villkoren är som angetts i EFS:s resolution 1 2 juni 2010.  

 

Stödja auktioner av utsläppsrätter för CO2 för alla branscher som innefattas av EU ETS 
från och med 2013, med öronmärkning av intäkterna för interna investeringsåtgärder för 
att minska utsläpp, klimatstöd till utvecklingsländer och finansiering av nödvändiga 
kompensationsåtgärder för låginkomsttagare.  

 

Stödja förslag från EFS om att reglera kolmarknaden, inklusive inrättandet av ett 
regleringsorgan inom EU.   

 

Strikta miljömässiga och sociala villkor måste utarbetas för användningen av 
koldioxidkrediter för att stimulera moderniseringen av kraftverk i industriländerna och att 
främja hållbara, arbetskraftsintensiva koldioxidutsläppsprojekt i utvecklingsländer.    

 

Stödja upprättandet av en begränsad kompensationsmekanism för att uppmärksamma 
risken för kolläckage som står i EFS:s resolution för klimatförändringar från mars 2008.  

 

EPSU ska arbeta för dessa punkter i dess bidrag till EU:s energipolitik. Nyligen 
inträffade problem med mekanismen för koldioxidutsläppshandeln och låga 
kolpriser påvisar att systemet med handeln möjligtvis inte är tillräckligt stabilt för 
att tillhandahålla så kallade marknadssignaler som behövs för att byta till en mer 
hållbar produktion.   

 

EPSU ska utveckla en mer detaljerad hållning till koldioxidskatt och skatter för 
miljöförstörande produkter och metoder 

  

Rekommendationer: Internationella klimatförhandlingar 

 

Att unilateralt höja utsläppsminskningsmålen från 20 % till 30 % utan möjligheten för 
kompensation utanför EU. FN:s klimatpanel rekommenderar att industriländerna minskar 
sina utsläpp med 25 40 %. Eftersom målet på 20 % innefattar möjligheten att använda 
flexibilitetsmekanismer är den faktiska minskningen som ska uppnås genom inhemska 
ansträngningar mindre än 20 %. Allmännyttiga företag som är i frontlinjen av att hantera 
konsekvenser till följd av miljöförstöring kommer direkt att gynnas av en renare miljö.    

 

Europeiska kommissionen och andra menar att det är ekonomiskt logiskt att välja 
det här nya målet eftersom att EU är nära att nå det. De ytterligare kostnaderna för 
att göra det nu skulle uppväga att göra det i ett senare skede. I något läge krävs ett 
mål på 30 % för att kunna minska utsläppen med 80 90 % 2050 för att undvika att 
den globala temperaturen stiger med mer än 2 grader Celsius. Men andra länder 
rör sig inte mot målet i dagsläget (och har ännu inte ens gått med på liknande 
bindande avtal som de EU har antagit 

 

Ryssland har gått med på att begränsa 
utsläppen till 10 15 % under 1990 års nivåer till 2020 

 

i praktiken en ökning av 
dagens nivåer t.ex.). Många europeiska industrier är därför oroliga för att de 
kommer förlora sitt konkurrensläge och därmed också arbetstillfällen. För 
energisektorn kommer detta att få direkta negativa konsekvenser för kolgruvor och 
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kolkraftverk i synnerhet (arbeten och regional påverkan). EPSU kan förespråka att 
ett sådant mål 

 
en minskning med 30 % 

 
är möjligt med villkoret att det åtföljs av 

kompensationsmekanismer för investeringar, utbildning och arbeten för de 
sektorer och regioner som påverkas och skydd av investeringar i den effektivaste 
tekniken. 

 
En snabb finansieringsstart bör lanseras så snart som möjligt för att skapa förtroende i 
utvecklingsländerna. En del av finansieringen bör vara öronmärkt för offentlig-offentliga 
partnerskap i nyckelområdena för vattenförsörjning och sanitära anläggningar, energi, 
katastrofförebyggande, hälsa. 

 

EPSU och vattenaktivistgruppen som vi samarbetar med har framgångsrikt säkrat 
pengar för offentlig-offentliga partnerskap för vatten inom EU. Detta kan också 
prövas på andra områden och även främja samarbetet mellan arbetskraften och 
ledningen.   

  

Förpliktiga sig till långsiktig garanterad finansiering. Detta bör vara statliga medel och 
utöver målet för bistånd på 0,7 %. Biståndsmålet för utveckling på 0,7 % är utsatt för 
större påtryckningar på grund av planer på åtstramningar och budgetnedskärningar. 
EPSU bör stödja ansträngningarna för att behålla det här målet.     

 

Målet på 0,7 % är den procentsats som har fått stöd från FN och som 
OECD-regeringarna har gått med på att lägga i utvecklingsbistånd. Många länder 
misslyckas att realisera detta. Att uppnå det här målet kommer att bli mycket svårt 
i det dagsläget. EPSU kan påpeka för EFS hur viktigt det är att ta upp det med 
kommissionen.  

  

Sluta stödja den globala kolmarknaden: det är orealistiskt. Öka istället påtryckningar för 
en global koldioxidskatt som bygger på EU:s stöd för Tobinskatten som Europarådet gett 
uttryck för i december 2009.  

 

EPSU stödjer européer i kampanjen för finansiella reformer som backar upp 
skatten på finansiella transaktioner. EPSU är generellt sett kritiskt mot 
marknadsbaserade tillvägagångssätt som t.ex. en global marknad för koldioxid. 
Förslaget om en global koldioxidskatt skulle även kräva vidare diskussioner vilket 
EPSU kan stödja.  

 

ISKA har gått i bräschen för globala diskussioner om klimatförändringar. EPSU ska 
fortsätta att bidra till dessa diskussioner  

 

Rekommendationer: Rättvis övergångspolitik för arbetstagare 

Rekommendationerna som EFS gav i resolutionen för klimatförändringar, ny industripolitik 
och vägen ut ur krisen2 för en socialt rättvis och framförhandlad övergång till en ekonomi 
med lite koldioxid bör stödjas, speciellt följande: 

 

Nationella, regionala och branschvisa undersökningar om politiken för klimatförändringar 
och hur de påverkar sysselsättningen och arbetsmarknader måste utföras systematiskt 
genom att rådfråga de sociala aktörerna och baseras på vitt accepterade kriterier för 
utvärdering av arbetares, länders och regioners sårbarhet.   

 

Detta kan vara ett av EPSU:s nyckelkrav gentemot EU-kommissionen såväl som i 
den branschvisa sociala dialogen med de anställda. Fackföreningarna bör kräva en 
sådan branschvis analys på nationell nivå.  

  

Ett permanent instrument för att säkerställa den förväntade socioekonomiska övergången 
måste skapas omedelbart för att samordna existerande instrument såsom branschråd 
och förstärka dialogen mellan sociala parter och statliga myndigheter. Instrumentet 
kommer att bestå av sociala parter och statliga myndigheter och skulle få tillgång till 

                                                            
2 EFS:s resolution om klimatförändringar, ny industripolitik och vägar ut ur krisen som antogs av 
styrelsen den 20 21 oktober 2009 
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konsekvensbedömningar av hållbar utveckling samt skulle kunna deltaga i definitionen av 
en specificerad lagstiftning såväl som i tillämpningen och uppföljningen av densamma.     

 
EFS och EPSU har argumenterat för en europeisk konsultationsmekanism för 
klimatförändringspolitik. Den kan troligen upprättas under 2011. EPSU bör kräva 
representation i EFS-delegationen. Liknande mekanismer kan sökas på nationell 
nivå. 

  
Systematiska analyser bör utföras av hur befintlig europeisk politik och instrument för att 
stödja en rättvis övergång kan mobiliseras (inklusive strukturella medel), av gapet som 
skapas mellan behov och tillgängliga resurser och institutioner samt av mervärdet hos 
ytterligare europeiska instrument och institutioner.  

 

En generell hållning som vi kan stödja och lägga fram till EU-institutionerna 

 

Rekommendationer: Social dialog för hållbarhetsfrågor  

  

Öka medvetenheten bland arbetsgivare och arbetstagare. Fackföreningsrörelsen har 
undersökt hur klimatförändringar kommer att påverka sysselsättningen. Det finns dock 
fortfarande brist på förståelse för skillnaden mellan anpassning och begränsning, vilket 
påverkar hur arbetsgivarna svarar på detta. Fram till idag har dagordningen för 
begränsning hållit en högre profil och allmänheten har varit mer medveten om detta än 
anpassning. USR varnar för att regionala och lokala nivåer inte är tillräckligt förberedda 
på att hantera klimatförändringsrisker. TUC:s rapport om anpassning rapporterar att 
beredningsplaner för översvämning har utarbetats endast på runt hälften av de lokala 
myndigheterna som undersökts. 

 

Tidigare refererade vi till möjligheterna att ta upp klimatförändringspolitik i den 
europeiska inter-professionella och branschvisa sociala dialogen. Det verkar dock 
som om att den största utmaningen ligger i att ta upp de här frågorna på nationell 
och regional/lokal nivå. Se även ovan under Anpassning. Utmaningen för EPSU är 
att stimulera diskussioner för anpassningsstrategier på en branschnivå. Den fasta 
kommittén kan ta i beaktande om och hur detta kan tas upp i den branschvisa 
sociala dialogen.  

  

Undersök potentiella problem med anpassning för arbetsmiljö, kompetens och 
arbetsplaner på arbetsplatsen. Det finns fortfarande relativt lite information om detta, 
speciellt i olika nationella och regionala sammanhang. De första stegen skulle inkludera 
aktörsledda undersökningar för att identifiera problemen och kompetensluckorna. Det 
skulle informera utformningen av EU:s kompetenspolitik och skulle kunna innefattas i 
arbetet som utförs av initiativet för ny kompetens för nya arbetstillfällen. 

 

Branschvisa studier i EU-kommissionens projekt för framtida kompetens och 
arbeten erbjuder en startpunkt för diskussioner som möjligtvis kan föras vidare i 
den fasta kommittén och där det passar i kommittéerna för social dialog.   

 

Ett bidrag som värt besväret som EPSU kan göra till den lokala nivån och 
nationella diskussioner är att utarbeta ett format för sådana diskussioner om 
anpassning. (Diskussioner har förts inom ramen för EPSU:s arbete med kollektiva 
förhandlingar om hur fackföreningarna kan använda kollektivavtal för att ta upp 
miljöfrågor. Detta är dock i ett tidigt stadium. Ett bidrag som EPSU kan göra är att 
göra en checklista för vad fackföreningarna har gjort för att ta upp 
klimatförändringar och miljöfrågor i de kollektiva förhandlingarna  

 

Samla in bra metoder för hur arbetstagare kan engageras i projekt för anpassning på 
arbetsplatsen 

 

Många fackföreningar har utfärdat riktlinjer för arbetsplatsrepresentanter. EPSU 
kan utforska, tillsammans med ETUI och andra organ såsom Sustain Labour, vad 
som finns och kan göras tillgängligt.   

 

Ge gemensamma rekommendationer till EU:s institutioner om hur de kan öka den 
offentliga sektorns återhämtningsförmåga vad gäller klimatriskerna.  
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Många frågor kan tas upp i den här undersökningen och rekommendationerna kan 
kombineras och tas upp med EU-kommissionen (som rekommenderats tidigare) 

 
Rekommendationer: Utöver ekonomisk tillväxt

  
Påbörja EEB/Sociala plattformen tillsammans med EFS och industriförbunden och med 
stöd från forskningsarbeten, en reflektion kringparadigmskiftet som kommer av ett verkligt 
steg mot hållbarhet och dess konsekvenser för arbetskraften.    

 

Potentiellt sett den mest kontroversiella frågan i undersökningen eftersom den 
utmanar traditionella tankesätt om ekonomisk tillväxt och utveckling och även tar 
hänsyn till hur utvecklingsländerna påverkas. Den fokuserar på idéer om liten eller 
till och med obefintlig tillväxt, radikal omfördelning av rikedom, omvärderar olika 
arbetsformer (bidrar spekulanter mer till samhället än brandmän, sjuksköterskor, 
sophämtare) och begränsar och minskar arbetstiden såväl som visionen på lång 
sikt. EPSU kan påbörja eller stödja ett forskningsprojekt om de konsekvenser för 
arbetare och fackföreningar som sådana förändringar ger, som möjligtvis kan tas 
upp vid EPSU:s kongress 2014.   

 

Stödja och argumentera för nya instrument som mäter tillväxt och värdet av BNP på ett 
annat sätt som baseras på sociala och miljömässiga avseenden   

 

Det nuvarande ramverket baseras på traditionella riktlinjer för tillväxt och 
undervärderar bidraget som offentliga tjänster ger till den allmänna välfärden och 
ekonomiska utvecklingen. EPSU:s sekretariat kan undersöka vilka krafter som 
behöver olika åtgärder och bli en del av koalitionsgrupper 

 

Rekommendationer: hantera energifattigdom och miljörelaterad fattigdom 

 

Länder bör stödja hushållens ökade effektivitet genom offentliga investeringar, 
bestämmelser för lån med låg ränta och reglering. Länder bör rikta sin användning av 
EU:s strukturella medel (som kan finansiera energieffektivitet i byggnader) till sårbara 
hushåll.  

 

Länder bör använda de nya antagna reglerna som en del av den europeiska planen för 
ekonomisk återhämtning (EERP)3 som tillåter att strukturella medel kan stödja 
energieffektivitetsåtgärder i subventionerade bostäder4.  

 

Länderna bör stödja åtgärder som begränsar ökningar av energipriset genom ökad 
energieffektivitet av uppvärmningsnätverk och uppvärmningsstationer och ersätta fossila 
bränslen med förbränning av lokal biomassa samt introducera kraftvärmeproduktion 
(CHP). Detta kan även innefatta förändrade värmenätverksstrukturer för att undvika för 
långa överföringslinjer, och istället sammankoppla närliggande värmetillförsel för att öka 
tillförselns effektivitet. Strukturella medel kan användas till detta. 

 

Enad social plattform mellan EFS och EEB kräver ett nytt investeringsinitiativ från EU för 
att stödja sociala energibesparingsprogram gäller fortfarande. Det är beklagligt att 
unionens finansiella hjälp inom ramen för EERP fokuserade på energiprojekt som har 
mindre tydliga fördelar för social integration och människors välmående, nämligen 
avskiljning och lagring av koldioxid, havsbaserad vindkraft och sammankoppling av gas 
och el.  

Den sociala plattformen EFS- EEB:s uppmaning till Europarådet i mars 2008 om ett 
initiativ av den europeiska investeringsbanken att mobilisera kapital 

 

upp till 1 % av 
EU:s BNP 

 

för utlåning till EU:s regeringar i syfte att investera i hållbar utveckling (t.ex. 
produktion av förnybar energi, energieffektivitet inklusive kraftvärmeproduktion och 
sociala energibesparingsprogram). 

                                                            
3 En europeisk plan för ekonomisk återhämtning - KOM (2008) 800 
4 CECODHAS-IUT gemensamma pressmeddelande om återhämningspaketet (november 2008) 
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EU-kommissionen bör vidare utvärdera social orättvisa som är förknippad med kvaliteten 
på miljön inom EU och föreslå initiativ för att hantera dem och bygga på konferensen 
som organiserats av generaldirektoratet för sysselsättning på länkarna mellan miljö och 
socialpolitik. 

 
EPSU kan stödja de fem rekommendationerna som har getts här baserat på 
fackföreningarnas bidrag till det belgiska ordförandeskapets seminarium om 
energifattigdom och tillsammans med det europeiska nätverket mot fattigdom kan 
EPSU:s hållning i frågan utvecklas vidare. EPSU har även tagit upp frågor gällande 
energifattigdom med Europarådet den 4 februari. 

 

Rekommendationer: Biologisk mångfald 

 

Erkännande av en tydlig allmännyttig profil för biologisk mångfald och behovet av statens 
ingripande för att skydda den biologiska mångfalden, såväl som en demokratisk översikt 
och offentligt deltagande 

 

Inom ramen för EU:s anpassningsstrategi behövs en omfattande objektiv utvärdering av 
hur betalningar av mekanismer för miljötjänster har utförts i industriländerna. 

 

En utvärdering av arbetstillfällena som har genererats av att skydda den biologiska 
mångfalden, i synnerhet nätverket Natura 2000  

 

EPSU kan stödja en tydlig allmännyttig profil för biologisk mångfald och behovet 
av statens ingripande för att skydda den, såsom föreslagits.  

 

Rekommendationer: hållbara offentliga upphandlingar 

Gynna arbeten av kvalitet och hållbara företag genom offentlig upphandling som belönar 
företag som upprätthåller social-, arbetskrafts- och miljöpolitik. Sätta upp EU-mål för gröna 
offentliga upphandlingar: EEB efterfrågar att 100 % av de offentliga upphandlingarna ska 
vara gröna 2012  

 

Koppla samman den sociala upphandlingen (sociala och gröna jobb) 

 

Övervaka tillämpningen av de nya direktiven i medlemsstaterna 

 

Genomföra en kampanj för ökad medvetenheten bland offentliganställda 

 

De här rekommendationerna kan EPSU stödja. De är en del av vårt nuvarande 
arbete med en bredare koalition av organisationer, där en stärkning rollen som 
sociala och miljömässiga kriterier spelar i offentlig upphandling är ett av EPSU:s 
nyckelkrav.  

   


