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IMPULSAR 
L’OCUPACIÓ I LA 
RECUPERACIÓ 
ECONÒMICA

L’atur és un dels problemes més preocu-
pants d’Europa. Més de 25 milions d’euro-
peus (més del 10% de la població activa) no 
tenen feina. La situació a la qual s’enfronten 
els joves és encara més fosca, ja que gairebé 
una de cada quatre persones en edat adulta 
de menys de 25 anys està aturada. Als paï-
sos europeus més afectats, com ara Grècia 
i Espanya, més de la meitat dels joves estan 
aturats i les polítiques d’austeritat només 
fan que empitjorar aquesta situació.
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Al mateix temps, la crisi climàtica i ambien-
tal cada cop és més greu. Els científics estan 
més convençuts que mai que l’activitat hu-
mana està canviant el nostre clima i posen 
en relleu els perills que suposa no prendre 
mesures per detenir aquest deteriorament. 
Els economistes adverteixen que com més 
temps esperem per prendre mesures, més 
ens costarà fer-ho.1 

Tot i així, hi ha una sortida: si aconseguim 
que les nostres economies siguin més eco-
lògiques, podrem proporcionar ocupació 
verda d’alta qualitat per lluitar contra 
l’atur i al mateix temps combatre el canvi 
climàtic i el deteriorament ambiental. La 
UE només pot sortir beneficiada d’aquests 
esforços. El fet de seguir sent un “líder 
verd” permetria a la UE generar exporta-
cions per un valor addicional de 25.000 
milions d’euros l’any, reduir la despesa 
energètica fins a 350.000 milions d’euros 
l’any per al 2050,2 disminuir la nostra de-
pendència de l’energia importada i dels re-
cursos adquirits a preus volàtils, i impulsar 
la seguretat del subministrament a Europa. 

Si aconseguim garantir la implicació total 
dels interlocutors socials, establir progra-
mes de formació i educació especialitzats 
i implementar polítiques ambicioses i esta-
bles dissenyades per fomentar la innovació 
i les inversions ecològiques, podem crear 
milions de llocs de treball verds d’alta 
qualitat i sostenibles, molts d’ells a petites 
i mitjanes empreses locals de tot Europa.

Aquest document pretén informar sobre 
les oportunitats que té Europa per crear 
ocupació verda i els esforços del grup 
Els Verds/ALE al Parlament Europeu per 
fomentar l’ocupació ecològica. 

La segona part del document descriu al-
guns dels èxits aconseguits en la creació 
d’ocupació verda a tot Europa. Sens dub-
te, la creació d’ocupació verda a Europa 
no és cap somni utòpic sinó que ja és una 
realitat!

1 Nicholas Stern, 2007. The economics of climate change. 
Informe Stern.

2 Fundació Europea del Clima, 2010. Roadmap 2050: a 
practical guide to a prosperous, low-carbon Europe. 
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“L’ocupació verda” és qualsevol activitat 
que ajuda a protegir el medi ambient i a 
lluitar contra el canvi climàtic estalviant 
energia i matèries primeres, fomentant l’ús 
d’energies renovables, reduint les despeses 
i la contaminació i protegint la biodiversi-
tat i els ecosistemes. 

Desenvolupar models de consum i de pro- 
ducció sostenibles genera el potencial 
necessari per crear nous llocs de treball i 

transformar l’existent ocupació verda d’al-
ta qualitat, no només en gairebé tots els 
sectors, sinó també en tota la cadena de 
valor, des de la recerca fins a la producció, 
la distribució i els serveis; en nous sectors 
d’alta tecnologia com les energies reno-
vables; en indústries tradicionals com la 
fabricació i la construcció; en l’agricultura 
i la pesca; i en els sectors de serveis, com 
ara el turisme, l’hosteleria, el transport i 
l’educació.

Segons el nostre parer, l’ocupació verda 
proporciona llocs de treball dignes que al 
mateix temps garanteixen una protecció 
social adequada, ingressos suficients,
condicions de treball saludables, respecte 
pels drets dels treballadors i treballadores i 
la participació dels individus en la presa de 
decisions que afecten les seves vides.

3 Developing the job potential of a new sustainable economy, 
European Parliament resolution, adopted on 7 September 
2010, Rapporteur: Green MEP Elisabeth Schroedter. 

QUÉ ÉS 
L’OCU-
PACIÓ 
VERDA?
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Els Verds/ALE al Parlament Europeu estem 
treballant dur per crear més ocupació verda 
a Europa. Per exemple, al 2010 una iniciativa 
d’una eurodiputada dels Verds va incitar el 
Parlament Europeu a adoptar una resolu-
ció ferma amb l’objectiu d’aprofitar tot el 
potencial de creació d’ocupació d’una eco-
nomia sostenible i al mateix temps garantir 
un treball digne i una transició socialment 
justa.3 Totes les peticions dels Verds presen-
tades en aquest prospecte es reflecteixen a 
la resolució esmentada.

Xifres per a la UE-27, 2008. Font: Comissió Europea 2011: EU 
environment policy supporting jobs and growth 

Les anomenades “ecoindústries” inclouen totes les activitats vin-
culades amb la producció de tecnologies, productes i serveis que 
ajuden a mesurar, prevenir o corregir els danys causats a l’aigua, 
l’aire o el sòl i a oferir solucions per a problemes ambientals com 
els residus, el soroll o els danys als ecosistemes. Alguns exemples 
inclouen la gestió de residus i aigües, el control de la contamina-
ció atmosfèrica, el reciclatge, la generació d’energies renovables 
i la protecció de la biodiversitat.

Ecoindústria
3,4 milions

Fabricació 
d'automòbils
2,7 milions

Productes 
químics

2,4 milions

Metalls bàsics
1,4 milions Tèxtil

1,3 milions

NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL 
A ECOINDÚSTRIES I SECTORS 

CONTAMINANTS A LA UE

photo: ©Roel Burgler / HH
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CREAR  
NOUS LLOCS 
DE TREBALL
EN SECTORS NOUS 
I TRADICIONALS 

photo: ©Sproetniek
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Els estudis suggereixen que invertir en 
una economia sostenible crea i manté 
grans quantitats de llocs de treball tant 
en els sectors emergents com en els tra-
dicionals. Per tant, hi ha indicis clars que 
suggereixen que la transició verda tindrà, 
en el seu conjunt, un impacte positiu en 
l’ocupació, cosa que reflecteix el fet que 
les activitats econòmiques sostenibles, 
com l’estalvi d’energia o l’agricultura 
ecológica, requereixen més mà d’obra que 
les activitats a les quals substitueixen.4 

El nombre exacte de persones que tenen 
llocs de treball verds és difícil de calcular 
perquè les definicions de “feina verda” 
difereixen depenent de la persona a qui es 
pregunti. A més, no hi ha dades estandar-
ditzades, especialment fora dels sectors 
ecològics en els quals trobem llocs de tre-
ball verds en empreses de tot Europa deci-
dides a millorar la seva execució ambiental.
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Des del 2008, s’han creat nombrosos llocs de treball 
en el sector de les energies renovables. El 2009/2010 
el sector tenia aproximadament un milió de llocs de 
treball que han demostrat ser resistents a la crisi. Entre 
el 2010 i el 2011 es va registrar un augment del nombre 
de llocs de treball, de manera que el total va assolir la 
xifra de 1.186.000.5 Si Europa adopta polítiques climà-
tiques ambicioses, el potencial del sector serà encara 
més gran. La Comissió Europea va calcular el 2011 que 
per al 2020 s’hauran creat 3 milions de llocs de treball 
addicionals,6 i es podria arribar als 6 milions el 2050 si 
s’adopta l’objectiu d’aconseguir el 100% de l’energia de 
fonts renovables.7

Xifres per a la UE-27. Font: ECORYS, 2012. Number of jobs dependent on the 
environment and improving resource efficiency

4 CE, GHK, IER, 2011. Studies on Sustainability Issues – Green 
Jobs; Trade and Labour; Informe final per a la Comissió 
Europea, DG d’Ocupació.

5 EurObserv’ER, 2012.The State of Renewable Energies in 
Europe, 12è informe d’EurObserv’ER.

6 Comissió Europea, 2011. COM (2011) 31 final, Renewable 
Energy: progressing towards the 2020 target. 

7 Consell Europeu d’Energia Renovable, 2010. RE-thinking 
2050. A 100% Renewable Energy Vision for the European 
Union.
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Una millora de l’eficiència dels recursos crearia entre 1,4 i 2,8 milions de llocs de treball 
a Europa.8 A més, aproximadament 14,6 milions de llocs de treball depenen directament 
dels ecosistemes i la biodiversitat, entre d’altres del sector forestal, l’agricultura i la 
pesca.9 L’ecologització d’aquests sectors incrementaria el nombre de treballadors i tre-
balladores. Per exemple, es calcula que en l’agricultura ecológica treballarien un 10-20% 
més de persones per hectàrea que en l’agricultura convencional.10

L’exemple de la indústria de l’acer demostra que la transició ecològica també ajuda a 
mantenir llocs de treball en sectors tradicionals que estan en declivi. Les turbines eòli-
ques requereixen acer de qualitat, i aquesta demanda està obrint nous nínxols de mercat 
per al sector i  protegint llocs de treball.  
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OCUPACIÓ VERDA A EUROPA

Xifres per a la UE-27. Fonts: Transport, incloent: Transport públic (2008: 1.200.000): UITP, 2008. Public transport: The smart green solution! 
– Ferroviari (2004: 900.000): Comissió Europea, 2008. Towards an integrated European railway area. – Gestió de residus i reciclatge, gestió 
d’aigües residuals, subministrament d’aigua, altres (biodiversitat, aire, sòl i aigües subterrànies, soroll i vibracions) (2008): ECORYS, 2012. 
The number of Jobs dependent on the Environment and Resource Efficiency improvements. – Energies renovables (2011): EurObserv’ER, 2012.
The State of Renewable Energies in Europe, 12è informe d’EurObserv’ER. – Agricultura ecològica (2007): ECORYS, 2012. Energy efficiency 
in buildings (2009): ECORYS, 2012.
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8 GWS, 2011. Macroeconomic modelling of sustainable development and 
the links between the economy and the environment, Informe per a la 
Comissió Europea, DG de Medi Ambient, elaborat per Cambridge 
Econometrics, Institute of Economic Structures Research, Sustainable 
Europe Research Institute i Wuppertal Institute for Climate, Environment 
and Energy.  

9 FEMM, GHK, Ecologic Institute, IEEP, 2011. The Social Dimension of 
Biodiversity Policy. 

10 Sustainlabour, 2013. Green Jobs and related policy frameworks. An 
overview of the European Union. 
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EXPLOTAR TOT 
EL POTENCIAL  
DE L’OCUPACIÓ 
VERDA

Per tal d’explotar tot el potencial de l’ocu-
pació verda cal que tinguem unes condici-
ons marc legals i financeres a llarg termini 
que garanteixin la inversió i estimulin la 
innovació. 

Els Verds al Parlament Europeu insistim  
perquè s’aprovin aquestes condicions marc. 
Pel que fa a l’estalvi energètic, hem obtingut 
amb èxit el suport de la majoria per obligar 
al compliment d’uns objectius ambiciosos 
per al 202011 i 2030. Fins ara, els governs 
de la UE s’han negat a ratificar aquests 
objectius, però Els Verds continuarem pres-
sionant a favor de la seva aprovació per 
tal d’intentar crear llocs de treball a escala 
massiva. Després de tot, unes mesures efec-
tives en relació amb l’eficiència energètica 
podrien crear o ajudar a conservar 2 milions 
de llocs de treball verds a Europa.12  Molts 
d’aquests llocs de treball estan relacionats 
amb la renovació d’edificis, un dels sectors 
més afectats per la crisi econòmica. A més, 
aquests llocs de treball serien intransferibles 
i es crearien a petites i mitjanes empreses 
locals. 

photo: ©tinabelle
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Els Verds/ALE també hem aconseguit impo-
sar unes normes més estrictes en relació a la 
despesa de la UE en projectes sostenibles 
que contribueixen a la creació de llocs de 
treball. Per exemple, hem defensat amb 
èxit una inversió obligatòria per part de les 
regions europees en l’estalvi energètic i les 
energies renovables. Especialment, els estats 
membres més pobres podran gastar més 
fons de la UE que en el passat en mesures 
per a la protecció climàtica i ambiental. 
Un informe recent suggereix que destinar 
els fons de desenvolupament regional de 
la UE al finançament d’inversions verdes 
generaria més llocs de treball que gastar les 
mateixes quantitats en els tipus d’activitats 
finançades en el passat.13 A més, Els Verds 
hem defensat amb èxit les regles relatives a 
la inversió de fons de la UE en l’agricultura 
ecològica i la pesca sostenible.

D’altra banda, pel que fa a les noves normes 
de la UE sobre la contractació pública, Els 
Verds hem lluitat exitosament perquè es 
tinguin en compte obligatòriament criteris 
ambientals, socials i de comerç just i per 

l’implantació de l’ús normatiu d’ecoetique-
tes. Tots aquests triomfs dels Verds podrien 
impulsar de manera significativa la creació 
de llocs de treball verds.

Només serà possible crear llocs de treball 
verds i mantenir-los a llarg termini si 
tenim unes polítiques estables que fo-
mentin la transició verda.  A Espanya, per 
exemple, que el 2008 era un dels líders 
europeus en el camp de les energies reno-
vables, els successius governs centrals han 
reduït dràsticament els programes d’ajuda 
en aquest sector des del 2009. Són prin-
cipalment aquestes retallades les que han 
provocat que el nombre de llocs de treball 
en el sector a nivell nacional s’hagi reduït a 
la meitat des d’aleshores.14

11 Energy Efficiency Directive, informe aprovat pel Parlament Europeu l’11 de 
setembre del 2012, Ponent: eurodiputat dels Verds Claude Turmes.

12 Comissió Europea, 2011. SEC (2011) 779: Impact Assessment accompanying 
the Energy Efficiency Plan. 

13 GHK, 2011: Evaluating the Potential of Green Jobs in the next Multi-annual 
Financial Framework. 

14 Dades de les associacions espanyoles del sector de les energies 
renovables UNEF, Protermosolar i AEE. Recopilades pel diari Cinco Días.
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La Unió Europea ha d’invertir en una eco-
nomia sostenible des d’aquest moment 
si vol mantenir la seva posició líder en el 
desenvolupament i la producció de béns 
ecològics. Durant molt de temps, Europa 
ha sigut líder mundial en la protecció 
ambiental i la sostenibilitat i ha dominat 
la competència global en el sector de 
les energies renovables. No obstant, ara 
altres economies estan atrapant la nostra. 
Per exemple, des del 2011 la inversió euro-
pea en energies renovables ha disminuït, 
mentre que la de la Xina ha experimentat 
un creixement constant en els últims anys.

PROTEGIR ELS 
AVANTATGES COMPETITIUS

INVERSIÓ EN ENERGIES RENOVABLES
2004-2012

Font: Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF, 2013. Global Trends in Renewable 
Energy Investment 2013 

photo: ©eliandric
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Europa només pot mantenir la seva posició 
de lideratge mundial si inverteix ara —i 
massivament— en una economia soste-
nible, aprova una legislació ambiental 
ambiciosa i prioritza la protecció climàtica 
i ambiental en el seu pressupost. Aquesta 
és l’única manera d’aconseguir a Europa es 
creïn gran part dels llocs de treball verds 
esperats a tot el món.

En aquest context, Els Verds al Parlament 
Europeu hem presentat una estratègia que 
advoca a favor d’un Renaixement de la In-
dústria per a una EEuropa Sostenible (RISE) 
dissenyada per emprar la sostenibilitat per 
treure profit de la competitivitat global 
d’Europa i crear una àmplia gamma de llocs 
de treball verds de qualitat.15

A més d’això, Els Verds hem donat  suport a 
companyies innovadores que inverteixen en 
productes eficients i sostenibles. Per exem-
ple, la majoria de sistemes de refrigeració i 
aire condicionat segueixen utilitzant “súper 

gasos d’efecte hivernacle” que provoquen 
danys molt greus al clima. Per sort, tenim 
disponibles alternatives ecològiques i actu-
alment, més de 400 fabricants i empreses 
europees ja hi treballen. Sobre la base de 
la iniciativa impulsada per un membre dels 
Verds, el Parlament Europeu ha iniciat 
actualment l’eliminació gradual d’aquests 
gasos nocius. Com que el 90% dels sistemes 
que utilitzen aquests gasos extremadament 
nocius són importats, aquestes prohibicions 
beneficiaran els fabricants europeus d’alter-
natives sostenibles i fomentaran la creació 
d’ocupació verda.

15  Reindustrialising Europe to promote competitiveness and 
sustainability, Resolució del Parlament Europeu aprovada el  
15 de gener del 2014, Ponent: eurodiputat dels Verds 
Reinhard Bütikofer. 

16  EU Regulation on fluorinated greenhouse gases, acord 
interinstitucional aprovat pel Parlament Europeu el 12 de 
març del 2014, Ponent: eurodiputat dels Verds Bas Eickhout.
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Ja fa molt de temps que les empreses 
europees intenten competir globalment 
mitjançant la reducció dels costos de la mà 
d’obra, per exemple els sous i les contri-
bucions a la seguretat social. Tanmateix, 
molt sovint els costos dels materials i 
de l’energia consumida en el procés de 
producció  són molt superiors als costos 
de la mà d’obra. Com a conseqüència, si 
aconseguim estalviar en energia i en con-
sum de materials, que és un dels objectius 
clau de les empreses que desitgen ser més 
ecològiques, generarem avantatges com-
petitius en el futur.

L’estalvi energètic i l’ús més eficient dels 
recursos ajuden a reduir els costos de 
producció, salven les fàbriques del tan-
cament i al mateix temps garanteixen una 
remuneració adequada per als treballadors 
i treballadores. Nombrosos sindicats i 
consells d’empresa han reconegut aquest 
fet i s’han compromès a fomentar una pro-
ducció eficient en l’utilització de l’energia 
i dels recursos com a forma de reduir la 
pressió sobre els costos de la mà d’obra. 

Als Verds se’ns ha encarregat la tasca de 
preparar una estratègia de matèries prime-
res en nom del Parlament Europeu centrada 
en aconseguir una eficiència encara més 
gran en matèria de recursos i en reutilitzar i 
reciclar els recursos per crear llocs de treball, 
fomentar la competitivitat i protegir el medi 
ambient.17

17   An effective raw materials strategy for Europe, Resolució del 
Parlament Europeu aprovada el 13 de setembre del 2011, 
Ponent: eurodiputat dels Verds Reinhard Bütikofer.

Energia, matèries 
primeres i subministraments
combinats 38–60%

Personal
18–20%

Altres costos
combinats 32–37%

COSTOS DE PRODUCCIÓ 
EN EL SECTOR DE LA 
FABRICACIÓ A EUROPA

Font: Greenovate! Europe, 2012. Guide to resource efficiency in 
manufacturing

De mitjana, la mà d’obra només suposa el 18-20% dels costos 
totals de producció a les companyies de fabricació europees, 
mentre que les matèries primeres i els subministraments repre-
senten el 30-45% i els costos energètics el 8-15%.
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Per a nosaltres, com a Verds, és fona-
mental que  l’ocupació verda fomenti 
el treball digne a través d’una protecció 
social adequada, unes condicions laborals 
saludables, el respecte pels drets dels tre-
balladors i treballadores i la participació de 
les persones en la presa de decisions que 
afecten les seves vides.  

Garantir unes condicions de treball dignes 
en nous sectors com el de les energies re-
novables pot suposar un repte. Un estudi 
realitzat per la Federació Europea de Me-
tal·lúrgics (FEM) sobre el sector de l’ener-
gia eòlica a Alemanya, França, Espanya, els 
Països Baixos i Dinamarca conclou que les 
pressions competitives, una representació 
inadequada dels treballadors i treballado-
res, els contractes de treball temporals i 
la manca de personal competent afecten 
negativament les condicions de treball.18 

Tot i així, les dades són contradictòries 
ja que els estudis realitzats a Alemanya i 
Espanya demostren la bona qualitat dels 
llocs de treball en el sector de les energies 
renovables,19 mentre que en el sector de 
la gestió de residus les males condicions 
de treball i els salaris reduïts suposen un 
problema.

A més, el canvi ambiental requereix fle-
xibilitat. Els treballadors necessiten estar 
segurs que estan protegits per una repre-
sentació eficaç del personal i que tenen 
garantida la seguretat social per part del 
sistema de l’estat membre respectiu.

Els Verds/ALE al Parlament Europeu ens 
hem reunit regularment amb sindicats i 
representants dels treballadors i treballa-
dores per debatre com es poden garantir 
unes condicions de treball dignes en els 
sectors ecològics i una transformació so-
cialment justa en la qual els treballadors i 
treballadores tinguin un paper destacat i no 
es vegin afectats negativament pels canvis. 
A més, Els Verds insistim en la necessitat de 
disposar d’uns sistemes de seguretat social 
a Europa ferms, especialment durant la 
transició verda i per aquelles persones que es 
troben entre una feina i una altra. 

18 Federació Europea de Metal·lúrgics (FEM) i PCG: The 
European Wind Energy Sector: Green and Social? New 
Pathways for Workers Representation in the European Wind 
Sector.

19 Organització Internacional del Treball, 2013: Sustainable 
development, decent work and green Jobs. Conferència 
Internacional del Treball, 102a sessió. 
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EL DRET A LA 
FORMACIÓ  
I A L’EDUCACIÓ
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Els Verds estem exigint al Parlament Europeu la introducció 
d’una iniciativa àmplia d’educació i de formació en matèria 
d’ocupació verda per a tots els nivells de competències. La tran-
sició verda ha d’oferir oportunitats per a tothom: joves i grans, 
homes i dones, amb més o menys formació, aturats i empleats. 
Els treballadors i treballadores, en conjunt, tenen dret a la forma-
ció i a l’aprenentatge durant tota la seva vida. 

Els programes de formació professional i d’educació han de 
garantir, per exemple, que un treballador o traballadora que hagi 
estat trenta anys treballant en una mina de carbó pugui adquirir 
les competències necessàries per aconseguir una feina verda.  
Això és absolutament essencial si volem aprofitar plenament el 
potencial d’ocupació de la transició verda . Empresaris, treba-
lladors i treballadores i governs comparteixen la responsabilitat 
de dissenyar estratègies d’educació i de formació coherents. El 
primer pas comportarà identificar les necessitats noves i futures 
en matèria de competències i determinar les carències dels tre-
balladors i treballadores en relació amb aquestes. 

Els Verds al Parlament Europeu hem aconseguit garantir que les 
mesures d’ocupació i formació finançades amb fons comunitaris 
hagin de tenir en compte la transició cap a una economia verda. 
També estem lluitant dur per fomentar el dret fonamental dels 
treballadors i treballadores a la formació i per augmentar la 
democratització al lloc de treball. Després de tot, la innovació i 
la creativitat no només estan presents als centres de recerca, sinó 
també entre la base obrera quan els treballadors i treballadores 
proposen noves idees. 
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El potencial per la creació d’ocupació verda és especialment elevat en deter-
minats sectors com la construcció, la producció d’instal·lacions d’energia solar 
i eòlica i la recerca en l’àrea de les tecnologies d’estalvi energètic i de recursos. 
Tradicionalment, aquests sectors estan dominats per homes a tots els estats 
membres de la UE i sovint els prejudicis dels empresaris i col·legues estan tan 
profundament arrelats que moltes dones continuen enfrontant-se al risc de la 
discriminació. Al mateix temps, actualment les dones joves continuen optant 
rarament per professions relacionades amb les matemàtiques, la informàtica, les 
ciències naturals i la tecnologia.

LES DONES  
EN L’OCUPACIÓ 
VERDA
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Els Verds/ALE al Parlament Europeu estem recomanant fermament la participació 
de les dones en l’economia verda. Prenem com a exemple dues iniciatives presentades 
per eurodiputats dels Verds: una resolució del Parlament Europeu sobre els aspectes 
de gènere de la crisi econòmica i financera20 i la petició d’una iniciativa comunitària 
que fomenti la igualtat de gènere en els sectors dominats per homes.21 Els Verds tam-
bé hem aconseguit garantir que s’hagi de tenir en compte la igualtat de gènere quan 
es destinen diners comunitaris al desenvolupament regional i a projectes socials, atès 
que els estudis que hem encarregat en relació amb aquesta qüestió demostren que la 
paritat de gènere encara està molt lluny de ser una realitat. 

20    The impact of the economic crisis on gender equality 
and women’s rights, Resolució del Parlament Europeu 
aprovada el 17 de juny del 2010, Ponent: eurodiputat 
dels Verds Raül Romeva.

21  Developing the job potential of a new sustainable 
economy, resolució del Parlament Europeu adoptada el 
7 de setembre del 2010, Ponent: eurodiputada dels 
Verds Elisabeth Schroedter.
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LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ 
VERDA A EUROPA NO ÉS 
CAP SOMNI UTÒPIC.  
A MOLTS LLOCS D’EUROPA 
S’HA AVANÇAT CAP A UNA 
MAJOR SOSTENIBILITAT, 
CREANT NOUS LLOCS 
DE TREBALL. 

EXPERIÈNCIES D’ÉXIT:  
LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ 
VERDA A EUROPA
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POBLE D’ANAVRA, 
GRÈCIA: 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL SOSTENIBLE 
PER ACONSEGUIR 
LA CREACIÓ DE 
LLOCS TREBALL I 
PROSPERITAT

ACTIVITATS: 
desenvolupament local sostenible per assolir 
a plena ocupació i prosperitat

ON S’ESTAN CREANT LLOCS DE
TREBALL?
Agricultura i ramaderia ecològiques, 
producció local d’energies renovables, 
ecoturisme

QUI? 
La comunitat local i les autoritats, els 
agricultors, els negocis locals, l’escola 
tècnica local 

ÈXITS: 
zero atur, major població, ingressos 
addicionals per al poble que assoleixen 
un total anual de 60.000 €, noves 
infraestructures públiques, millor qualitat 
de vida

Lloc web: 
www.anavra-zo.gr/en 
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El remot poble de muntanya d’Anavra, al 
sud-est de Grècia, ha sabut aprofitar amb 
èxit el potencial de creació de llocs de 
treball de la transició verda. Entre el 2000 
i el 2010, la taxa d’atur del municipi va 
disminuir fins a arribar a zero, la seva po-
blació gairebé es va duplicar de 300 a 550 
habitants, i la qualitat de vida dels seus ciu-
tadans i ciutadanes va millorar. La transició 
verda d’Anavra fins i tot va atreure l’atenció 
mundial convertint el poble pobre i aïllat 
d’antany en un model de desenvolupament 
local sostenible. La transformació del poble 
va començar a mitjans de la dècada dels 
noranta i va suposar grans canvis en un gran 
nombre de sectors.

Els ramaders tradicionals van passar-se a la 
ramaderia ecològica integrada creant tres 
granges amb un total de 25.000 animals 
que pasturen lliurement per la muntanya, 
incloent-hi ovelles, cabres, vaques i porcs. 
Els habitants del poble també van obrir un 
escorxador públic amb una secció ecolò-
gica certificada que complia els criteris de 
qualitat internacionals més rellevants.

Al mateix temps, a Anavra es va construir 
un parc eòlic amb l’objectiu d’assolir l’au-
tosuficiència energètica. Aquest parc té 
20 turbines que generen un total de 17,5 
megawatts, suficients per proveir energia 
12.500-13.000 llars. Actualment s’estan 
construint dos parcs eòlics més, que cons-
taran de 23 turbines i tindran una capaci-
tat combinada de 20 megawatts. S’espera 
que aquests projectes creïn 20 llocs de 
treball permanents i 100 de temporals. 
Com que els excedents d’electricitat es 
venen, només el primer parc ja ha generat 
uns ingressos addicionals per al poble 
d’aproximadament 60.000 € l’any. El 
2010, el poble també es va associar amb 
una escola tècnica local per començar a »
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planificar la construcció d’una petita plan-
ta hidroelèctrica i un sistema de calefacció 
urbana per biomassa. 

Per acabar, el poble també va desenvo-
lupar les gairebé 100 hectàrees del parc 
natural i cultural de Goura, cosa que ha 
estimulat l’ecoturisme, atraient més de 
8.500 visitants entre el 2000 i el 2012.

El pla de desenvolupament sostenible 
d’Anavra no només ha creat llocs de treball 
i ha estimulat els ingressos privats, sinó 
que també ha ofert a la comunitat local 
els mitjans necessaris per transformar les 
infraestructures públiques i millorar així 
la qualitat de vida dels seus habitants. Per 
exemple, els vilatans han construït places 
i bombes d’aigua, un centre mèdic rural, 
infraestructures educatives i esportives, 
una llar per a gent gran i albergs per a 
indigents. Les taxes d’atur del poble i la 
criminalitat s’han reduït a zero, i els joves 
ja no estan obligats a marxar fora.

La situació socioeconòmica tan positiva 
d’Anavra en l’actualitat és encara més 

sor-prenent si tenim en compte que Grè-
cia s’ha vist afectada molt negativament 
per la crisi econòmica. El 2012, la renda 
per càpita a Grècia era només del 75% de 
la mitjana de la UE, i el 2013 l’índex d’atur 
del país va assolir el 27,8%, un 160% supe-
rior a la mitjana de la UE.

L’èxit d’Anavra pot atribuir-se al lideratge 
individual sòlid i al suport proporcionat 
pels fons comunitaris. 

Segons estimacions oficials, si Grècia acon-
segueix reorientar la seva economia cap 
al camí de la sostenibilitat, podria crear 
210.000 llocs de treball verds, 27.000 
dels quals serien permanents. 
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BREMERHAVEN, 
ALEMANYA: 
FEINES PER A 
TREBALLADORS I 
TREBALLADORES 
DE SECTORS 
EN DECLIVI

ACTIVITATS: 
creació de nous llocs de treball per 
treballadors i treballadores de sectors en 
declivi

ON S’ESTAN CREANT LLOCS DE
TREBALL? 
Sectors de l’energia eòlica, la construcció, 
l’enginyeria i l’acer i petites i mitjanes 
empreses locals 

QUI? 
Autoritats locals i regionals, investigadors, 
treballadors i treballadores i negocis locals

ÈXITS: 
1.000 llocs de treball en el sector de l’energia 
eòlica a Bremerhaven, 4.050 llocs de treball 
en el sector de les energies renovables a 
l’estat federal de Bremen

Lloc web: 
http://offshore-windport.de/en/home.html
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Sota el lideratge dels Verds, la transició 
cap a una economia verda es va convertir 
en una prioritat per al govern de coalició 
federal de socialdemòcrates i verds entre 
el  1998 i el 2005, que va impulsar la revo-
lució energètica del país. Segons les xifres 
oficials, 1,93 milions de persones treballa-
ven en el sector de la protecció ambiental 
a Alemanya el 2008, un 37% més que deu 
anys abans.

Bremerhaven, una ciutat costanera de 
l’estat de Bremen que té una població 
de 120.000 habitants, va treure profit 
de la tendència cap a l’ecologització per 
reestructurar la seva economia, centrada 
tradicionalment en la construcció naval. 
A finals de la dècada del 1980, la ciutat es 
va veure afectada per una forta recessió 
econòmica per la caiguda en picat de la 
demanda i la competència, cada cop més 
dura, de les companyies estrangeres.  Això 
va provocar una pèrdua molt important 
de llocs de treball (3.500 d’ells deguts als 
tancaments de drassanes), una caiguda 
de la població de la ciutat de gairebé un 
30% i l’increment de l’índex d’atur fins »
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al 21% el 1997. El 2001 l’Ajuntament de 
Bremerhaven va decidir intentar invertir 
aquesta tendència i al mateix temps treure 
profit dels seus punts forts principals —una 
població activa qualificada, una àmplia 
competència tecnològica en el sector 
marítim i en la construcció d’instal·lacions 
portuàries— fomentant l’energia eòlica 
i centrant-se principalment en els parcs 
eòlics marítims. 

Es van prendre diverses mesures, incloent 
la inversió en infraestructures, la recerca 
en el sector eòlic i la intensificació de 
l’oferta de formació professional. El 2002 
es va crear l’Agència de l’Energia Eòlica 
(per les seves sigles en alemany, WAB), una 
xarxa de 300 companyies i institucions 
que treballen en el sector de l’energia eò-
lica (producció, instal·lació i recerca), amb 
l’objectiu de servir com a centre nacional 
per a la indústria eòlica marina. 

Aquests esforços van ser fructífers i avui 
dia Bremerhaven té 1.000 treballadors 
i treballadores contractats en el sector 
eòlic (a tota Alemanya hi havia 117.900 

treballadors en aquest sector el 2012). Al 
mateix temps, a l’estat de Bremen 4.050 
persones treballen en el sector de les ener-
gies renovables. També n’han sortit bene-
ficiades petites i mitjanes empreses locals 
dels sectors de la construcció, l’enginyeria 
i l’acer i altres companyies que fabriquen 
components per a turbines eòliques. Per 
reduir l’elevada taxa d’atur caldrà continu-
ar realitzant esforços en el futur (a l’agost 
del 2013, aquesta era de l’11,1%) però, sens 
dubte, l’èxit en el desenvolupament del 
sector de l’energia eòlica ha ajudat a alleu-
jar els problemes de la regió.

El partit verd alemany, Bündnis ‘90/Die 
Grünen, que forma part del govern regi-
onal de Bremen des del 2007, va tenir un 
paper fonamental a l’hora d’exercir pres-
sió per al desenvolupament del sector de 
les energies renovables a la regió.
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BRUSSEL·LES I 
VALÒNIA, BÈLGICA: 
CREAR 
ECONOMIES 
VIABLES I FEINES 
LOCALS 

ACTIVITATS: 
foment de la transició verda de les 
economies regionals, creació de llocs de 
treball locals estables i manteniment de 
la viabilitat a llarg termini dels sectors 
econòmics

ON S’ESTAN CREANT LLOCS DE
TREBALL? 
Petites i mitjanes empreses del sector de la 
construcció, companyies i serveis del sector 
agroalimentari

QUI? 
Autoritats locals i regionals, associacions 
empresarials, organitzacions d’interès públic, 
proveïdors de serveis educatius

ÈXITS: 
llançament d’un complet conjunt de mesures 
per satisfer la necessitat d’estalviar energia 
als edificis (plans de formació, intercanvis de 
bones pràctiques, finançaments individuals i 
per a petites i mitjanes empreses, programes 
de recerca, suport tècnic)

Llocs web: 
http://www.aee-rbc.be/
http://nollet.wallonie.be/la-premiere-alliance-
emploi-environnement-est-scellee-0
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Des del 2009, els ministres verds de dues 
de les tres regions de Bèlgica, Brussel·les 
i Valònia, pressionen a favor del desen-
volupament de les anomenades Aliances 
“Ocupació-Medi Ambient” amb l’objec-
tiu de crear ocupació verda. A Valònia, 
aquestes Aliances van rebre un pressupost 
total de 879.000.000 € en el marc del 
“Pla Marshall 2.Verd”, un programa marc 
aprovat pel govern való per integrar el 
desenvolupament sostenible en totes les 
seves polítiques i revigoritzar l’economia 
valona.

La idea que hi ha darrera de les Aliances 
és que les polítiques que acompanyen la 
transició verda dels sectors econòmics 
poden crear nous llocs de treball i protegir 

la viabilitat a llarg termini d’aquests sec-
tors. Es destaca especialment l’eficiència 
energètica dels edificis. Gairebé el 50% 
dels edificis de Valònia van ser construïts 
abans del 1945 i tenen un aïllament molt 
precari, per la qual cosa el seu consum 
energètic és molt elevat. Tots els llocs de 
treball creats com a resultat de les mesu-
res hauran de ser necessàriament locals i, 
per tant, no podran perdre’s a través de la 
“deslocalització”. 

La iniciativa ha estat desenvolupada en es-
treta col·laboració amb totes les parts im-
plicades del sector de la construcció, amb 
l’objectiu de transformar-lo en un sector 
sostenible. Els seus integrants fomenten 
un baix consum energètic i millores ambi- »
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entals als edificis existents, fixen objectius 
per a les fonts d’energia renovables, iden-
tifiquen noves competències i emprenen 
un pla de rehabilitació per a la totalitat dels 
habitatges públics. 

Això significa estimular la demanda de 
rehabilitació i ecoconstrucció. Entre les 
mesures concretes s’inclouen programes 
de formació, intercanvis de bones pràcti-
ques, finançament de plans per a perso-
nes individuals així com petites i mitjanes 
empreses, programes de recerca així com 
l’aportació de suport tècnic. Fins ara, 
2.000 habitatges i 5.500 edificis públics 
han participat en la iniciativa promoguda 
el 2011 a Brussel·les i el 2012 a Valònia. 
S’espera que les primeres xifres sobre la 
quantitat de llocs de treball creats estiguin 
disponibles d’aquí a poc temps.
 
A més, les Aliances de Brussel·les i Valònia 
aborden altres àrees com ara l’aigua, els 
residus i els aliments. Una de les iniciatives 
posades en pràctica pels ministres verds 
del govern regional de Brussel·les és pro-

moure els menjadors sostenibles. Fins ara 
hi han participat 95 menjadors que oferei-
xen un total de 80.000 àpats al dia a esco-
les, companyies privades i administracions 
públiques. El suport públic proporcionat 
inclou un servei d’assistència per als direc-
tors i directores dels menjadors, diverses 
eines d’autoavaluació de la sostenibilitat, 
activitats de formació, auditories de sos-
tenibilitat i finançament.

A la regió de Brussel·les, capital de Bèlgica, la 
demanda del consumidor d’aliments sostenibles 
no ha deixat de créixer en els últims anys. Per 
exemple, entre el 2009 i el 2010 la demanda 
d’aliments ecològics va augmentar un 20%. A 
Brussel·les, aquest sector, en el qual treballen 
actualment 2.500 persones, té el potencial de 
crear 3.633 llocs de treball addicionals només en 
l’agricultura urbana, en àrees com ara el cultiu, 
la distribució d’aliments, la gestió de residus, 
la informació i la comunicació, la publicitat i 
l’assessoria. 
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BURGENLAND, 
ÀUSTRIA:  
ENERGIA LOCAL 
VERDA I NOUS 
LLOCS DE TREBALL 

ACTIVITATS: 
foment de l’ocupació i el creixement locals, 
reducció de la dependència de l’energia fòssil

ON S’ESTAN CREANT LLOCS DE
TREBALL? 
Producció local d’energies renovables, 
agricultura i silvicultura sostenibles, recerca i 
desenvolupament relacionats

QUI? 
Forta implicació dels ciutadans i ciutadanes, 
els investigadors i investigadores, les petites 
i mitjanes empreses locals i els agricultors i 
agricultores.

ÈXITS: 
creació de 5.560 llocs de treball a tot l’estat; 
creació de 1.000 llocs de treball a Güssing 
gràcies a les 50 noves empreses que ha atret 
el municipi; Burgenland s’ha convertit en 
la primera regió d’Europa energèticament 
independent en matèria d’electricitat

Lloc web: 
www.guessing.co.at
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El 1997, l’estat austríac de Burgenland 
es va fixar l’objectiu d’arribar a ser ener-
gèticament independent per al 2050 
generant electricitat a partir de recursos 
renovables disponibles localment. 

D’aquesta manera, pretenia impulsar 
l’ocu-pació local, estimular el desenvo-
lupament econòmic i, al mateix temps, 
reduir la dependència de l’energia fòssil i 
les despeses energètiques de la regió. Tal 
com esperaven, el 2013 Burgenland es va 
convertir en la primera regió europea en 

cobrir les seves necessitats energètiques 
amb fonts locals d’energia renovable com 
ara l’electricitat eòlica, la solar i l’obtinguda 
amb biomassa. Aquesta estratègia va crear 
5.560 nous llocs de treball en aquest estat 
de 284.000 habitants i va fer que la seva 
renda per càpita passés del 71% (1995) al 
81% (2008) de la mitjana UE-15.

Entre els 250 projectes renovables iniciats 
a Burgenland, el municipi de Güssing es 
va centrar en la producció de biomassa, 
emprant recursos locals de la silvicultura »
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i l’agricultura i construint diverses plantes 
de calefacció urbana així com una planta 
elèctrica de biomassa. La implementació 
d’aquests projectes va atreure els experts 
en biomassa a Burgenland i va impulsar-hi 
la creació del Centre Europeu d’Energia 
Renovable i d’un centre de recerca es-
pecialitzat sobre la bioenergia anomenat 
“Technikum”. Aquest fons de recerca va 
permetre a Güssing de desenvolupar totes 
les tecnologies existents capaces de con-
vertir la biomassa en energia.

Com a resultat, es van crear més de 1.000 
nous llocs de treball a Güssing, que té una 
població total de 26.507 habitants, i durant 
els últims vint anys s’han creat o traslladat 
al municipi més de cinquanta noves em-
preses. D’aquesta manera, Güssing s’ha 
convertit en una mena de model per a al-
tres regions que desitgen prendre mesures 
activament per a la protecció del clima. 

S’ha dedicat molt de temps, esforç i gran 
quantitat de recursos en campanyes de 
comunicació i sensibilització pública dis-

senyades per informar els ciutadans i ciu-
tadanes sobre com poden contribuir a la 
independència energètica de Burgenland 
i beneficiar-se de l’enfocament ecològic 
sostenible de Burgenland. 

L’accés continu al finançament és im-
prescindible perquè Burgenland pugui 
continuar la seva transició verda. Els verds 
austríacs han advocat activament per 
aconseguir més recursos i un ús encara 
més eficient de la inversió pública, amb la 
finalitat de permetre a la regió de continu-
ar endavant amb el seu ordre del dia verd 
innovador i d’èxit.
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LE MANS I LA REGIÓ 
DEL PAÍS DEL 
LOIRA, FRANÇA: 
FEINES PER 
TREBALLADORS I 
TREBALLADORES 
DE SECTORS 
EN DECLIVI

ACTIVITATS: 
creació de nous llocs de treball per a 
treballadors i treballadores de sectors en 
declivi i oferta de formació 

ON S’ESTAN CREANT LLOCS DE
TREBALL? 
Sectors de l’energia eòlica i la construcció, 
companyies locals, petites i mitjanes 
empreses

QUI? 
Joves i aturats, treballadors i treballadores 
contractats en els sectors de l’automoció, 
l’aeronàutica i l’electrònica

ÈXITS: 
el 90% dels treballadors i treballadores 
amb formació van trobar feina; 6.250 
treballadors contractats en el sector de 
l’energia eòlica regional; mitigació de 
l’impacte de la recessió

Lloc web: 
www.paysdelaloire.fr/no_cache/region-actu/actu-
detaillee/n/un-guide-pour-se-former-aux-metiers-verts/
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Un programa de formació a Le Mans, 
una ciutat de la regió del País del Loira, 
al nord-oest de França, ajuda els joves 
aturats i als treballadors i treballadores  
d’indústries en declivi, principalment del 
sector de l’automoció i la seva cadena de 
subministrament, per transferir les seves 
competències a noves feines del sector 
de l’energia eòlica. Efectivament, un 
impressionant 95% de les competències 
en matèria de fabricació i manteniment 
de cotxes poden ser traslladades al sector 

de l’energia eòlica, i més del 90% dels 150 
treballadors i treballadores formats des 
del 2009 han trobat nous llocs de treball 
en el sector esmentat, mentre que un al-
tre 5% continua amb la seva formació.  Le 
Mans és l’únic lloc de França on s’ofereix 
formació per als treballadors i treballado-
res destinats a la indústria eòlica marina.

El programa de formació forma part d’una 
estratègia regional més àmplia a càrrec 
del consell regional del País del Loira »

photo:  ©Jacek_Sopotnicki
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que té l’objectiu de desenvolupar un nou 
sector de l’energia eòlica local i així crear 
llocs de treball i oportunitats de negoci. 
En el sector terrestre, la seva intenció és 
incrementar la capacitat de generació 
d’energia eòlica del seu nivell actual de 
480 megawatts a 1.750 megawatts el 
2020. Paral·lelament, s’estan realitzant 
grans esforços per desenvolupar un sector 
de l’energia eòlica marina tot estimulant la 
perícia en enginyeria, recerca, formació, 
fabricació i muntatge de components de 
turbines eòliques, logística, instal·lació i 
manteniment. La regió està compromesa 
a aprofitar al màxim la seva reserva de tre-
balladors i treballadores qualificats i a bene-
ficiar-se de la seva enorme experiència en 
les indústries de l’automoció, l’aeronàutica 
i l’electrònica així com en el sector marítim 
regional. 

Com a conseqüència, el sector de l’ener-
gia eòlica de la regió del País del Loira 
consta actualment de 170 firmes locals, 
incloent-hi petites i mitjanes empreses 

(per exemple relacionades amb el sector 
de la construcció) i en aquesta indústria 
treballen 6.240 persones. A més, la capa-
citat de generació d’energia eòlica ha aug-
mentat en un 166% des del 2009, i el 2013 
el País del Loira era la sisena regió francesa 
en termes de capacitat eòlica instal·lada. 
Aquesta activitat en el sector de l’energia 
eòlica també ha mitigat l’impacte econò-
mic de la recessió a la regió, la taxa d’atur 
de la qual continua essent una de les més 
baixes de França (9,1% el 2013).

El partit verd francès, Europe Ecolo-
gie–Les Verts (EELV), ha estat una de les 
forces motrius de la transformació verda 
que està experimentant la regió del País 
del Loira. Per exemple, gràcies a la seva 
presidència del Comitè d’Ocupació i For-
mació del Consell Regional s’ha garantit el 
desenvolupament de cursos de formació 
professional  en els sectors verds. 
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LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA DE 
NAVARRA, ESPANYA: 
CREACIÓ DE 
LLOCS DE 
TREBALL I D’UNA 
ECONOMIA 
RESISTENT

ACTIVITATS: 
establiment d’un sector regional de 
les energies renovables per reduir la 
dependència de les cares importacions de 
combustibles fòssils, construcció d’una 
economia resistent i creació de llocs de 
treball locals estables 

ON S’ESTAN CREANT LLOCS DE
TREBALL? 
En el sector de les energies renovables i 
petites i mitjanes empreses relacionades

QUI? 
Sindicats, societat civil, investigadors i 
investigadores, autoritats locals, negocis 
locals, treballadors i treballadores, joves i 
aturats.

ÈXITS: 
creació de 3.800 llocs de treball; el 81% 
de l’electricitat consumida en l’actualitat 
procedeix de fonts d’energia renovables; la 
resistència de l’economia regional a la crisi 
supera la mitjana espanyola

Lloc web: 
www.cenifer.com/
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A mitjans de la dècada dels vuitanta, el 86% 
de l’energia de Navarra no es produïa local-
ment. Tanmateix, avui dia aquesta regió que 
solia dependre dels combustibles fòssils i 
que es trobava subjecte a importants fluc-
tuacions de preus, s’ha convertit en un líder 
en la generació d’energies renovables.

El 1994, quan es va aprovar el primer Pla 
d’Energies Renovables, la regió es carac-
teritzava pels elevats ingressos i la baixa 
taxa d’atur. No obstant, la seva economia 
depenia de només un grapat de sectors 
industrials, especialment de la indústria de 

l’automoció, que en aquell moment ame-
naçava amb endur-se la seva producció 
fora d’Espanya.

Decidit a aconseguir que la regió fos menys 
dependent de les cares importacions de 
combustibles fòssils, construir una econo-
mia més diversa i resistent i crear llocs de 
treball estables, el govern regional es va 
aliar amb els sindicats, la societat civil,les 
autoritats locals i associacions empresarials 
per engegar una estratègia dissenyada per 
reorientar les fonts energètiques de la re-
gió dels combustibles fòssils als renovables. »

photo: ©inakiantonana
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Per abordar l’escassetat de treballadors 
i treballadores qualificats, es va crear un 
Centre de Formació en Energies Reno-
vables per a joves i aturats dirigit també a 
treballadors i treballadores contractats en 
el nou sector. Al mateix temps també es va 
fundar un centre nacional per a la recerca 
aplicada en matèria d’energia solar, eòlica 
i de biomassa. Avui dia aquest centre 
gaudeix de reconeixement internacional, 
hi treballen 200 persones, posa en marxa 
projectes als cinc continents i utilitza les 
últimes i més avantguardistes tecnologies.

Tot i que encara queda molta feina per 
fer abans que puguin deixar d’utilitzar-se 
gradualment i totalment els combustibles 
fòssils, ja s’han aconseguit resultats im-
pressionants.

Per exemple, avui dia el sector de les 
energies renovables a Navarra consta de 
més de 100 companyies, que inclouen 
fàbriques encarregades de la fabricació 
de turbines eòliques i de components 
solars fotovoltaics, operadors que presten 
serveis operatius i de manteniment per a 

sistemes d’energies renovables, i centres 
de recerca i desenvolupament. Entre 
elles, aquestes companyies generen uns 
ingressos anuals totals que assoleixen els 
3.500 milions d’euros l’any, tenen 3.800 
treballadors i treballadores directes (2,6 
vegades el total del 2002) i representen 
el 5% del PIB de la regió, que és més del 
doble de la mitjana del sector a tota Espa-
nya en relació amb el PIB nacional (2,4%). 

Les empreses ubicades a Navarra fa-
briquen el 17% de les turbines eòliques 
que es venen a tot el món. En termes de 
producció d’energies renovables, el 81% 
de l’electricitat consumida a la regió pro-
cedeix actualment de fonts renovables 
(en comparació del 42,4% d’Espanya en el 
seu conjunt i del 20,6% d’Europa segons 
dades del 2011). La regió ha demostrat ser 
inusualment resistent a l’impacte de la 
crisi econòmica, i des del 2008 el PIB de 
Navarra ha disminuït un 5,1% menys que el 
PIB nacional durant el mateix període.
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Des del 2009 els governs centrals successius d’Espanya han 
retallat dràsticament els programes d’ajuda a les energies reno-
vables, i són bàsicament aquestes retallades les que han fet que 
el nombre de llocs de treball en el sector a nivell nacional s’hagi 
reduït a la meitat des d’aleshores. Per exemple, al juliol del 2013 
el Govern va aprovar una reforma energètica que advoca a favor 
dels combustibles fòssils i manté el poder oligopòlic de les cinc 
companyies elèctriques espanyoles principals. Fins ara, el sector 
energètic de Navarra ha aconseguit invertir aquesta tendència.
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LONDRES, 
REGNE UNIT:
COMUNITATS 
LOCALS A 
FAVOR DE LES 
COMPETÈNCIES 
I DE L’OCUPACIÓ 
VERDA

ACTIVITATS: 
les comunitats locals estan prenent la 
iniciativa per fer més verds i inclusius els 
barris, formar en competències verdes les 
persones que busquen feina i crear llocs de 
treball verds

ON S’ESTAN CREANT LLOCS DE
TREBALL? 
recollida d’aigües fluvials, aïllament 
d’edificis, assessorament sobre l’accés a 
subvencions, instal·lació de sistemes solars 
fotovoltaics, horticultura comunitària, 
perruqueria, reciclatge, gestió de residus

QUI? 
Comunitats locals, empresaris i empresàries, 
persones que busquen feina, sindicats, 
educadors i educadores, autoritats locals

ÈXITS: 
creació de més de 500 oportunitats de 
formació, 100 persones aturades formades 
que van rebre ofertes laborals, acords amb 
grans empreses sobre pràctiques de treball i 
ocupació 

Lloc web: 
www.unionlearn.org.uk/our-work-and-projects/skills-
investment/skills-green-economy/green-skills-partnership
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El sector verd al Regne Unit és considerat 
cada cop més una important font de crei-
xement per al país. El 2011/2012, hi tre-
ballaven directament gairebé un milió de 
persones a temps complet. S’espera que el 
sector creï gairebé mig milió de nous llocs 
de treball fins al 2020. 

L’any 2011 empresaris i empresàries, sin-
dicats, educadors i educadores, autoritats 
locals i representants de la comunitat van 
posar en marxa a Londres l’aliança Green 
Skills Partnership per explotar el potencial 
dels llocs de treball verds. Aquesta aliança 
és una iniciativa ascendent amb tres ob-
jectius principals: crear xarxes locals de 
col·laboració; oferir formació, competèn-
cies i experiència laboral per a les persones 
locals, inclosos els aturats; i transformar 
les comunitats en llocs més verds, segurs, 
nets i inclusius. 

Les persones que busquen treball són for-
mades en les capacitats bàsiques i també 
en les específicament ambientals neces- »
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sàries per a la transició cap a l’ocupació 
verda en camps tan diversos com el con-
dicionament d’edificis, la perruqueria i la 
gestió de residus. Les persones formades 
també actuen com a “ambaixadors verds” 
als seus barris i llocs de treball, compartint 
els seus coneixements verds amb col·le-
gues i veïns per aconseguir un canvi encara 
més important.

S’estan creant nous llocs de treball en la 
recollida d’aigües pluvials, l’aïllament d’edi-
ficis, l’assessorament sobre com accedir 
a subvencions, la instal·lació de sistemes 
solars fotovoltaics, l’horticultura comu-
nitària (tallar la gespa, gestionar boscos, 
compostatge), la utilització de productes 
ecològics en la perruqueria, el reciclatge, 
la gestió de residus i l’assessorament sobre 
com reduir els residus generats.

L’aliança ha evolucionat des de la seva fase 
inicial a l’est i el sud de Londres  i s’ha estès 
a tota la ciutat i actualment també a altres 
parts del Regne Unit. Entre els seus èxits 
s’inclouen:

• La creació de més de 500 oportunitats 
de formació a través de totes les inici-
atives 

• La provisió de formació i d’ofertes d’ex-
periència laboral per a 100 persones 
aturades en l’horticultura, la gestió de 
residus i el sector del condicionament 
d’edificis

• L’establiment d’una cooperativa de tre-
balladors i treballadores pionera, el 
Lewisham New Leaf Collective, per inte-
grar la generació d’energies renovables 
en el condicionament sostenible d’habi-
tatges socials

• El tancament d’acords amb algunes de 
les empreses constructores i dels pro-
veïdors de serveis més importants del 
país en matèria de pràctiques laborals, 
entrevistes garantides, llocs d’aprenent 
i oportunitats laborals pels treballadors i 
treballadores i per les persones aturades 
al sud de Londres en àrees relacionades 
amb l’estalvi energètic i la sostenibilitat
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REPÚBLICA 
TXECA:
NOUS LLOCS 
DE TREBALL 
I ESTALVIS 
ENERGÈTICS

ACTIVITATS: 
creació de llocs de treball locals estables i 
estalvi energètic a les llars

ON S’ESTAN CREANT LLOCS DE
TREBALL?
Petites i mitjanes empreses del sector de la 
construcció

QUI HI ESTÀ IMPLICAT? 
Llars individuals que es beneficien de les 
subvencions per l’estalvi energètic

ÈXITS: 
creació o manteniment d’aproximadament 
16.000 llocs de treball i el potencial 
addicional de crear 70.000 feines més a 
llarg termini per al 2020; estalvi per a les 
llars de fins a 1,5 bilions d’euros l’any en 
costos energètics; reducció de les emissions 
de CO2 

Lloc web: 
www.zelenausporam.cz/sekce/582/about-
the-green-savings-programme/
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El 2009, un ministre verd va posar en marxa a la República Txeca el 
programa nacional d’estalvi verd (2009-2012) que estimulava l’estalvi 
energètic a les llars privades oferint a les famílies participants subvenci-
ons directes del 30-75% de les despeses incorregudes. 

El programa advocava a favor de les millores en els aïllaments (per exem-
ple, canviant portes i finestres velles), la substitució de les calderes poc 
ecològiques, l’adquisició i la instal·lació de sistemes d’energia solar i la 
construcció de nous habitatges energèticament eficients. Les subvenci-
ons estaven finançades amb ingressos públics generats gràcies a la venda 
de drets d’emissió de CO2 de conformitat amb el Sistema Europeu de 
Comerç d’Emissions (ETS), que executa el Protocol de Kyoto a Europa. »
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Per consegüent, el programa no suposava cap 
càrrega addicional per als contribuents o el 
pressupost del sector públic.

Entre el 2009 i 2012 més de 250.000 llars de 
la República Txeca es van beneficiar del pro-
grama per import de 967 milions d’euros.  Es 
calcula que, gràcies a aquest programa, a 
finals  del 2012 s’havien reduït les emissions 
de CO2 en 864.000 tones l’any, equivalents 
a les emissions totals d’una ciutat txeca de 
69.000 habitants. 

Es van crear o mantenir prop de 16.000 llocs 
de treball, principalment a petites i mitjanes 
empreses actives en el sector de la construc-
ció. En general, les subvencions governamen-
tals concedides en el marc del programa es-
talviaran a les llars fins a 1.500 milions d’euros 
l’any només en despeses de calefacció. 

S’estima que la continuació del programa (del 
2013 al 2020) crearà o mantindrà ni més ni 
menys 70.000 llocs de treball.
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COLOFÓ
Aquesta publicació ha estat redactada pel grup de treball 
Nou Pacte Verd dels Verds/ALE al Parlament Europeu. La 
primera part es basa en treballs anteriors de l’eurodiputada 
dels Verds Elisabeth Schroedter, més específicament en 
el document Green Jobs. The opportunity for the European 
labour market, publicat el 2011, i en la resolució del Parlament 
Europeu “Developing the job potential of a new sustainable 
economy” aprovada el 7 de setembre del 2010, Ponent: 
Elisabeth Schroedter.

Recerca: Ana Belen Sánchez i Daniza Hanz, Sustainlabour, 
www.sustainlabour.org
Disseny: Wickedfruit, www.wickedfruit.com

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a les contribucions 
dels nostres socis i col·legues dels partits verds nacionals; dels 
representants i membres de les diverses iniciatives de creació 
d’ocupació verda a nivell nacional, regional i local que es
presenten en aquest document; de les oficines d’eurodiputats 
involucrades en els grups de treball centrals Nou Pacte Verd i 
Clima dels Verds/ALE; i d’assessors i personal polític del grup 
Els Verds/ALE. 

Coordinació del projecte: Stefanie Hundsdorfer, assessora del 
Nou Pacte Verd, grup Els Verds/ALE 
Assistència: Lonneke Bentinck 

Trobareu més informació sobre el Nou Pacte Verd a
www.greennewdeal.eu 

Els Verds/ALE al Parlament Europeu
Rue Wiertz 60 - 1047 Brussel·les – Bèlgica

Abril del 2014

Aquesta publicació ha estat impresa en paper 100% reciclat amb 
tintes biològiques de base vegetal.
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Els Verds/ALE 
al Parlament Europeu 

Rue Wiertz 60
1047 Brussel·les
Bèlgica

Telèfon: +32–2–2843045
www.greens-efa.eu

Aquesta publicació i totes les referèn-
cies estan disponibles en línia a: 
www.greennewdeal.eu/greenjobs
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