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GRØNNE JOB
SUCCESER OG MULIGHEDER FOR EUROPA
Arbejdsløshed er ét af Europas mest presserende problemer. Mere end 25 millioner europæere – mere end
10 % af den aktive befolkning – er ledige. Situationen for de unge er endnu mere dyster, da næsten én ud
af fire unge under 25 er arbejdsløs. I de hårdest ramte europæiske lande, som Grækenland og Spanien, er
mere end halvdelen af samtlige unge arbejdsløse, og stram økonomisk politik forværrer kun situationen
Samtidig bliver klima- og miljøkrisen stadig mere alvorlig. Videnskabsmænd er nu mere end nogensinde
sikre på, at menneskeskabte aktiviteter ændrer vores klima, og de understreger farerne ved ikke at gøre
noget for at genoprette situationen. Økonomer advarer os samtidig om, at jo længere vi venter med at
handle, jo dyrere vil det blive for os.
Men der findes en løsning: Ved at gøre vores økonomier grønnere kan vi levere grønne job af høj kvalitet
til at bekæmpe arbejdsløsheden og samtidigt bekæmpe klimaændringerne og ødelæggelsen af miljøet. EU
kan kun drage fordele ved sådanne bestræbelser. Ved at forblive førende inden for det grønne område vil
EU kunne generere eksport til en værdi af yderligere 25 mia. EUR om året, reducere energiregninger med
op til 350 mia. EUR om året inden 2050,2 reducere vores afhængighed af importeret energi og ressourcer,
der købes til ustabile priser, og fremme Europas forsyningssikkerhed.
Hvis vi kan sikre et stort engagement fra arbejdsmarkedsparter etablere målrettede informations- og
uddannelsesprogrammer og gennemføre ambitiøse, stabile politikker, der er designet til at fremme
innovation og grøn investering, kan der skabes millioner af bæredygtige, grønne job af høj kvalitet, hvoraf
mange vil være i lokale små og mellemstore virksomheder rundt om i Europa.
Denne brochure har til formål at informere dig om Europas muligheder for at skabe job og indsatsen fra
De Grønne/ EFA i Europa-Parlamentet for at fremme grøn beskæftigelse.
I anden del af brochuren beskrives nogle af succeserne med at skabe grønne job rundt om i Europa.
Grønne job i Europa er bestemt ikke en utopisk drøm: De er allerede en realitet!
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