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Πρόλογος
Αγαπητοί φίλοι,
Η παρούσα έκδοση αποτελεί την ελληνική έκδοση του εγχειριδίου του Cedefop με τίτλο “Skills
for green jobs. European Synthesis Report”. Το έργο «Δεξιότητες για Πράσινα Επαγγέλματα»
εντάσσεται στην πρωτοβουλία για τα πράσινα επαγγέλματα, μία κοινή πρωτοβουλία του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (ΠΗΕΠ), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(ΔΟΕ), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (ΙΟΕ) και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εμπορικών
Συνδικάτων (ΔΣΕΣ), με σκοπό την εκτίμηση, την ανάλυση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ως
συνέπεια των απαραίτητων πολιτικών για το περιβάλλον.
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) ξεκίνησαν ένα παγκόσμιο ερευνητικό έργο για τη διερεύνηση
των αναγκών σε δεξιότητες, στο πλαίσιο διαρθρωτικών αλλαγών που προκαλούνται από την
ανάπτυξη μιας «πράσινης» οικονομίας. Οι δύο οργανισμοί – Cedefop και ΔΟΕ – εργάστηκαν συμπληρωματικά σεβόμενοι θεσμικούς τομείς της εμπειρίας τους. Tο Cedefop κάλυψε την έρευνα
στην περιοχή της ΕΕ, ενώ η ΔΟΕ επικεντρώθηκε σε άλλα μέρη του κόσμου.
Η παρούσα ευρωπαϊκή συνθετική έκθεση συντάχθηκε υπό την ευθύνη του Cedefop. Εξετάζει
την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της πράσινης ατζέντας σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο σε έξι κράτη μέλη της Ε.Ε.· τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ισπανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο1. Η έκθεση Δεξιότητες για πράσινα επαγγέλματα: μια
σφαιρική άποψη (ΔΟΕ, 2010), η οποία συγκρίνει τις εμπειρίες 21 χωρών που βρίσκονται σε πολύ
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της
ΕΕ, εκπονήθηκε από τη ΔΟΕ και δημοσιεύεται χωριστά2.
Στην Ελλάδα έως σήμερα δεν έχει διαδοθεί επαρκώς η σημασία της πράσινης ανάπτυξης, της
πράσινης επιχειρηματικότητας και η δυνατότητα απασχόλησης νέων ανθρώπων με συγκεκριμένες δεξιότητες σε κλάδους που έχουν ως βασικό κριτήριο λειτουργίας την αειφόρο ανάπτυξη.
Δεδομένης της δύσκολης κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας στην οποία ζούμε, η ανάδειξη νέων
επαγγελματικών διεξόδων είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο σε επίπεδο χάραξης και υλοποίησης
πολιτικής, όσο και σε επίπεδο προσανατολισμού και επαναπροσανατολισμού των ατόμων.
O Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), στο πλαίσιο των δράσεών του ως Εθνικού Κέντρου Euroguidance, με στόχο να συμβάλλει στην
παροχή επιστημονικής υποστήριξης και επικαιροποιημένης πληροφόρησης σε αρμόδιους φορείς,
συμβούλους σταδιοδρομίας και εν γένει ενδιαφερόμενους, προχώρησε στην παρούσα έκδοση. Συμπληρωματικά, εκπόνησε Μελέτη για τα Πράσινα Επαγγέλματα στην Ελλάδα και τις νέες απαιτούμενες δεξιότητες, με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση μαθητών, νέων και κάθε ενδιαφερόμενου.
Κωνσταντίνος Καλτσάς
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΟΠΠΕΠ
1
2

Οι πλήρεις εκθέσεις των χωρών με μελέτες περιπτώσεων είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cedefop.europa.eu.
Η έκθεση καλύπτει την Αυστραλία, το Μπαγκλαντές, τη Βραζιλία, την Κίνα, την Κόστα Ρίκα, τη Δανία, την Αίγυπτο, την Εσθονία, τη Γαλλία,
τη Γερμανία, την Ινδία, την Ινδονησία, τη Δημοκρατία της Κορέας, το Μαλί, τις Φιλιππίνες, τη Νότια Αφρική, την Ισπανία, την Ταϊλάνδη, την
Ουγκάντα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Η παγκόσμια έκθεση και οι πλήρεις εκδόσεις των εκθέσεων των παραπάνω χωρών, είναι
διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ilo.org/skills
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Περίληψη
H δυνατότητα δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας είναι τεράστια - και η ανάγκη της κρατικής
στήριξης για την προώθησή της είναι σαφής – η βιομηχανία δεν μπορεί να το κάνει μόνη της.
Το ενδεχόμενο μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών σε άνθρακα και επίτευξης
μιας πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης έχει αποτυπωθεί με σαφήνεια τα τελευταία χρόνια. Έχει κερδίσει περισσότερο έδαφος, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους εξόδου από την οικονομική ύφεση και μέσα για τη μείωση της ανεργίας, ταυτόχρονα με τις υποχρεώσεις τους απέναντι
στην κλιματική αλλαγή, την ανανέωση των ενεργειακών υποδομών και τη συμμόρφωση με τη
λοιπή περιβαλλοντική νομοθεσία.
Η έρευνα δείχνει ότι οι πράσινες επενδύσεις, ιδιαίτερα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
τις οικολογικές κατασκευές, αποτελούν δυνητικά σημαντικές μηχανές για τη δημιουργία θέσεων
εργασίας. Σε μια μελέτη που εκπονήθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτιμήθηκε ότι 400.000 ακαθάριστες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μέχρι
το 2015, εάν πραγματοποιούνταν τα σχέδια για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Innovas, 2009). Στις ΗΠΑ, τα χρήματα που επενδύονται στην ενεργειακή επάρκεια και την
ανανεώσιμη ενέργεια, εκτιμάται ότι θα παράγουν μεταξύ δυόμιση και τέσσερις φορές περισσότερες θέσεις εργασίας, σε σχέση με την επένδυση του ίδιου κεφαλαίου στην παραγωγή ενέργειας
από το πετρέλαιο (Pollin et al., 2009).
Η κρατική παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων
εργασίας. Η δράση της κυβέρνησης για τη μείωση των ζημιών στο περιβάλλον και την υγεία αποτελεί, συχνά, προϋπόθεση για την ανάπτυξη αγορών πιο πράσινων τεχνολογιών και υπηρεσιών.
Ακόμα κι όταν οι πολιτικές αυτές πραγματοποιούνται ορθά, η επένδυση στην ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών μπορεί να είναι παρακινδυνευμένη σε απαγορευτικό βαθμό για τις επιχειρήσεις και
ακριβή στα πρώτα στάδια. Όπως και σε άλλους τομείς, ειδικά μέτρα από το πακέτο πολιτικών
για την καινοτομία, μπορεί να χρειαστούν για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς,
που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και εξάπλωση των νέων πράσινων τεχνολογιών. Κυβερνητικές
επιδοτήσεις για την έρευνα και την πρώιμη ανάπτυξη μπορεί να επιταχύνουν την καινοτομία
και να παρέχουν μια ένδειξη βεβαιότητας στους βιομηχάνους ότι κι αυτοί θα πρέπει να συνεπενδύσουν, για παράδειγμα, στην καθαρή ενέργεια.
Η πρόκληση της χρηματοδότησης της καινοτομίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τις μικρές και
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Αυτές τείνουν να έχουν μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση (που επιδεινώνονται από την τρέχουσα οικονομική ύφεση). Οι ΜΜΕ
αντιμετωπίζουν, επίσης, εμπόδια στην πρόσβαση σε προσιτή εκπαίδευση, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες της αγοράς. Το να αποδεχθεί
το εργατικό δυναμικό να αναβαθμίσει τις δεξιότητές του, απαιτεί να πεισθεί ότι κάτι τέτοιο είναι
τόσο προσιτό όσο και κερδοφόρο. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι, αν και οι περισσότεροι ηλεκτρολόγοι ήταν πρόθυμοι να εκπαιδευτούν σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ήταν διστακτικοί να
πληρώσουν τον πάροχο κατάρτισης 2.050 ΕΥΡΩ για να το πράξει3
3

Όπως αναφέρθηκε στο εργαστήρι «Πράσινες δεξιότητες, πράσινα επαγγέλματα: ευκαιρίες για την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
του Νότου-Δύσης» Νοτιο-δυτικό Παρατηρητήριο Δεξιοτήτων και Μάθησης, στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 27 Νοεμβρίου 2009.
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Η βιομηχανία έχει αρχίσει να αναλαμβάνει έναν πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά στις υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οδηγούμενη από παράγοντες όπως:
(α) «νέες αγορές που αναπτύσσονται γύρω από εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, [στόχοι
μείωσης] από τη διαπραγμάτευση πιστώσεων άνθρακα σε [...] νέες τεχνολογίες και διαδικασίες [...],
(β) παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ανταποκρινόμενες στις μεταβαλλόμενες ρυθμιστικές
και αγοραστικές απαιτήσεις,
(γ) ανταπόκριση στη ζήτηση του καταναλωτή και των επιχειρήσεων [...] που επιδιώκουν [...]
πρωτοπόρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την εξέλιξη, την ανέλιξη και την πώληση υπηρεσιών και προϊόντων χαμηλών εκπομπών ρύπων,
(δ) αυξανόμενο οικονομικό κόστος που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή - [...που αντικατοπτρίζεται από το γεγονός] αρκετές μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες τώρα [... ποσοστό] την
κλιματική αλλαγή ως ένα κορυφαίο κίνδυνο παράλληλα ...] τρομοκρατία [...]» (BVET, 2009,
σ. 8).
Ωστόσο, καθώς οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία αυξάνουν τις προσπάθειες να εκμεταλλευθούν τις οικονομικές ευκαιρίες που παρέχονται από την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
γίνεται όλο και πιο πιεστική η ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει ένα εργατικό δυναμικό με τις
δεξιότητες που απαιτούνται για την αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών. Η αύξηση της ζήτησης
είναι πιθανό να αυξήσει τον ανταγωνισμό για τους εργαζομένους με υψηλό επίπεδο και ειδικές
δεξιότητες. Οι στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων που προωθούνται από τις κυβερνήσεις και
τον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να αναγνωρίσουν και να αναμένουν αυτή τη ζήτηση, ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι και υφιστάμενοι εργαζόμενοι είναι οπλισμένοι να ανταποκριθούν και να
μοιραστούν την επιτυχία αυτών των μελλοντικών τομέων ανάπτυξης.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρώπης πρέπει τώρα να διασφαλίσουν, ότι η στήριξή τους στις
δεξιότητες και την κατάρτιση, ανταποκρίνεται στο επίκεντρο και τη φιλοδοξία των στρατηγικών τους
να προωθήσουν τις επενδύσεις στην πράσινη καινοτομία και τις υποδομές.

Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση, Ευρώπη 2020, τοποθετεί την καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη στο επίκεντρο του
σχεδίου της για την ανταγωνιστικότητα. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου
οικονομικής ανάκαμψης, ένα δημοσιονομικό κίνητρο 200 δισ. ευρώ περίπου ξεκίνησε το 2008
στο οποίο οι επενδύσεις εστιάστηκαν σε καθαρές τεχνολογίες και υποδομές.
Στα κράτη μέλη που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη, τα οικονομικά πακέτα στήριξης έχουν
κατευθυνθεί προς τους ίδιους τύπους δραστηριότητας – κατασκευαστικός τομέας, τομέας αυτοκινητοβιομηχανίας, ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμη ενέργεια. Εντούτοις, δεν υπάρχουν
ξεκάθαρες κυρίαρχες εθνικές στρατηγικές που να στοχεύουν σε ανάγκες για πράσινες δεξιότητες
σε οποιοδήποτε από τα έξι κράτη μέλη της μελέτης. Μερικά κράτη μέλη κινούνται γρηγορότερα
από άλλα προκειμένου να διορθώσουν την κατάσταση, με τη Γαλλία να λανσάρει το πρόσφατο
σχέδιο κινητοποίησης για πράσινα επαγγέλματα4 και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να
έχει πρόσφατα δρομολογήσει διαβούλευση με τίτλο Ανταποκρινόμενοι στην πρόκληση για δεξιότητες χαμηλών εκπομπών άνθρακα (BIS, 2010).

Οι θεμελιώδεις αδυναμίες στη βάση των δεξιοτήτων, στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επηρεάζουν την ικανότητα πράσινης ανάπτυξης περισσότερο απ’ ό,τι οι ελλείψεις σε εξειδικευμένη «πράσινη» τεχνογνωσία.
4

Σχέδιο κινητοποίησης των περιοχών και των δικτύων για την ανάπτυξη των επαγγελμάτων της πράσινης ανάπτυξης.
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Η Ε.Ε. πάσχει από συστημικές αδυναμίες στη βάση των δεξιοτήτων του πληθυσμού, οι οποίες
μειώνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της στη σημερινή οικονομία και κατ’
επέκταση την ικανότητά της να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η πράσινη ανάπτυξη.
Αυτές οι ελλείψεις σε διοικητικές και ειδικές τεχνικές δεξιότητες (πολλές από τις οποίες έχουν
σχέση με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά [STEM]5) είναι πιο ανησυχητικές από το έλλειμμα σε «νέες» πράσινες δεξιότητες.
Πράγματι, επικρατεί συναίνεση στο ότι λίγες από τις δεξιότητες, σχετικές με τη μετάβαση
σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, είναι νέες. Το γαλλικό Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι «πολύ λίγα επαγγέλματα σήμερα βασίζονται μόνο σε νέες ικανότητες» (Ministere de l’
Education, υπό έκδοση). Ο Όμιλος Aldersgate, μια ομάδα συνασπισμού βρετανικών επιχειρήσεων υψηλού επιπέδου, πολιτικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, πρότεινε ότι οι θεμελιώδεις
δεξιότητες για επαγγέλματα που αφορούν στο περιβάλλον ή τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα ήδη
υπάρχουν και ότι η έμφαση των επενδύσεων σε δεξιότητες θα πρέπει να εστιάζει στην ανάπτυξη
της κατάρτισης με σκοπό τη βελτίωση των υφισταμένων δεξιοτήτων και όχι τη δημιουργία νέων.
Λόγω δημογραφικών και πολιτισμικών αλλαγών, υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται σε τομείς που αφορούν χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ορισμένες χώρες δεν έχουν αρκετούς μηχανικούς για να αντικαταστήσουν αυτούς που συνταξιοδοτούνται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έλλειψη ατόμων με τις κατάλληλες δεξιότητες για την υλοποίηση έργων υποδομής.
Το 2008, 64 000 θέσεις εργασίας για μηχανικούς στη Γερμανία ήταν ακόμη ανοιχτές, σύμφωνα
με υπολογισμούς του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, έλλειμμα που εκτιμάται ότι
θα κοστίσει στη γερμανική οικονομία γύρω στα 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ (Δημογραφική Αλλαγή
στο Εργαστήριο κ.ά., 2009). Η έλλειψη μηχανικών αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα του περιβαλλοντικού τομέα στη Γερμανία, που μάλιστα επιδεινώνεται λόγω της μείωσης αποφοίτων και
καταρτιζομένων τα τελευταία χρόνια (βλ. Παράρτημα 2). Σε ολόκληρη την Ευρώπη, μειώνεται η
δημοτικότητα των μαθημάτων «STEM» (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά)
στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Βασικά, οι περισσότερες θέσεις εργασίας - είτε εντάσσονται στα νέα πράσινα επαγγέλματα,
τα οποία απαιτούν πιο πράσινες δεξιότητες, είτε εντάσσονται σε όσα απαιτούν «επανεκπαίδευση» - προϋποθέτουν ήδη ένα βασικό υπόβαθρο προσόντων που απλά χρειάζεται ανανέωση.
Αυτή η ανανέωση αφορά σε συμπληρωματική εκπαίδευση των εργαζομένων για την εξοικείωσή
τους με νέες ιδέες και πρακτικές, που θα τους επιτρέψουν να εργάζονται σε βιομηχανίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά όχι σε επίπεδο επαχθές.
Πλαίσιο 1. Οι δεξιότητες της Ευρώπης στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία στηρίζουν μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητά της
Ο Hans van der Loo, επικεφαλής του Συνδέσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Royal Dutch Shell, τονίζει
τη σημασία της βελτίωσης της ικανότητας των Ευρωπαίων στα μαθηματικά, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Επισημαίνει τον άμεσο δεσμό μεταξύ της τεχνικής γνώσης και της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά
σημειώνει ότι το ενδιαφέρον για τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες τείνει να μειώνεται όσο αυξάνεται
η ευημερία των χωρών.
«Η εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό ως ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας της Ευρώπης.
Με τις μελλοντικές προκλήσεις, θα καταστεί ακόμη πιο σημαντική για τον καθορισμό του μέλλοντος της
ευημερίας και του ρόλου της Ευρώπης στον κόσμο. Οι ικανότητες στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες
και την τεχνολογία (MST)6, γίνεται ένας όλο και περισσότερο θεμελιώδης στρατηγικός παράγοντας για μια
βιώσιμη, καινοτόμο και ανταγωνιστική Ευρώπη. Ωστόσο, ελλείψεις σε αυτούς τους κλάδους παρατηρούνται
ήδη, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη μέτρων, που θα ανακόψουν την πτωτική τάση εγγραφής σε τεχνικούς
κλάδους σπουδών και θα αποκαταστήσουν την υγεία του ευρωπαϊκού αγωγού ταλέντων», δήλωσε ο van der
Loo (EurActiv.com, 2010).
5
6

STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics
MST: Mathematics, Science, Technology
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Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι ο βαθμός επανεκπαίδευσης που θα χρειαστεί ένας εργαζόμενος για να «περάσει» σε ένα πράσινο επάγγελμα, ενδέχεται να είναι τελικά χαμηλότερος από τον
αρχικά αναμενόμενο. Μελέτες περιπτώσεων αποδεικνύουν ότι οι στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων που απαιτούνται για να επιτρέψουν σε ένα άτομο να «περάσει» σε ένα νέο επάγγελμα,
αφορούν την ενίσχυση των δεξιοτήτων ή την «προσθήκη» στις υπάρχουσες βασικές δεξιότητες.
Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι με πείρα στη ναυπηγική και στον κλάδο του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου είναι περιζήτητοι στον τομέα των ανεμογεννητριών λόγω των δεξιοτήτων τους
στη συγκόλληση, την επιφανειακή επεξεργασία και τον εξοπλισμό. Ο Πίνακας 1 δείχνει πώς σε
υπάρχοντα επαγγέλματα μπορούν να ενισχυθούν οι απαιτούμενες βασικές δεξιότητες ώστε να
αποτελέσουν νέα πράσινα επαγγέλματα, κυρίως μέσω ενός «συν» στη γνώση.
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Πίνακας 1. Παραδείγματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για νέα επαγγέλματα
Επάγγελμα (τα) Βασική εκπαίδευση

Ενίσχυση δεξιοτήτων

Νέα απασχόληση

Δανία

Ηλεκτρολόγος
σε βιομηχανία/
τεχνολόγος
ενέργειας

Προσόντα  επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης 7 / τίτλος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης μηχανικών

Γνώση των πηγών ενέργειας,
ικανότητα να ενσωματώνει
ενεργειακά συστήματα,
διαχείριση έργου

Διευθυντής στον κλάδο
ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας

Δανία

Χειριστής σε
βιομηχανία/
ηλεκτρολόγος
βιομηχανίας

Προσόντα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτι- Συνδεσμολογία,
σης / προσόντα ανώτερης εγκατάσταση εξαρτημάτων,
δευτεροβάθμιας
χρήση εργαλείων
εκπαίδευσης

Eσθονία

Κατασκευαστής

Χωρίς
επαγγελματικό επίπεδο

Γνώση των ενεργειακών
συστημάτων, ανάλυση δεδομένων, διαχείριση έργων

Γαλλία

Εργαζόμενος
στον
τομέα της
ανακύκλωσης

Γενικό πιστοποιητικό
επαγγελματικών προσόντων (CQP)

Τεχνικές διαλογής και υποδοχής, γνώση κλιματισμού και
αποθήκευσης

Γαλλία

Σχεδιασμός
προϊόντων
και υπηρεσιών

22 αρχικά
μαθήματα εκπαίδευση
με ποικίλη εξειδίκευση

Ενσωμάτωση των
περιβαλλοντικών κριτηρίων
στις διαδικασίες σχεδιασμού,
ολοκληρωμένη αξιολόγηση και
ανάλυση του κύκλου ζωής

Ειδικός
οικολογικής σχεδίασης

Γερμανία

Ηλεκτρονικός /
τεχνικός
μηχανοηλεκτρονικών
εγκαταστάσεων

Αρχική
επαγγελματική
κατάρτιση

Ηλεκτρονικά και υδραυλικά
συστήματα, διαδικασίες
ασφαλείας, λειτουργία
και υπηρεσίες

Τεχνικός υπηρεσίας
αιολικής ενέργειας

Γερμανία

Υδραυλικός /
τεχνικός
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων
και
εγκαταστάσεων
θέρμανσης

Αρχική
επαγγελματική κατάρτιση

Τεχνική εκπαίδευση, γνώση
διοικητικών διαδικασιών,
επιχειρηματικές δεξιότητες

Επιχειρηματίας στον
κλάδο ηλιακής ενέργειας /
σχεδιαστής έργων
εγκατάστασης

Αγγλία

Μηχανικός
στον τομέα της
ενέργειας

Προσόντα
μηχανικού τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Εγκατάσταση και συντήρηση
τεχνολογιών χαμηλών
εκπομπών άνθρακα,δεξιότητες
εξυπηρέτησης πελατών

Ειδικός/ Διαχειριστής στον
κλάδο έξυπνης ενέργειας

Αγγλία

Έμπορος/
Μεσίτης

Πρακτικές δεξιότητες σχετικά
Προσόντα
με τη λειτουργία της αγοράς
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του άνθρακα, κατανόηση των
εργαλείων διαπραγμάτευσης

7

7

Στο αρχικό: VET = Vocational Education and Training

Χειριστής ανεμογεννήτριας

Ελεγκτής ενέργειας
Χειριστής
ανακύκλωσης απορριμμάτων

Έμπορος άνθρακα/ μεσίτης
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Υπάρχουν ορισμένοι τομείς, στους οποίους θα χρειαστεί να γίνουν σημαντικές επενδύσεις
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, κυρίως λόγω του όγκου δράσης που απαιτείται. Αυτό είναι περισσότερο εμφανές στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της κατασκευής οικιών με μηδενικές
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που σε μεγάλο βαθμό ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία.
Η ανησυχία σχετικά με την ικανότητα του κατασκευαστικού κλάδου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με το υπάρχον εργατικό δυναμικό, συνίσταται
περισσότερο στον όγκο των εργαζομένων που χρειάζονται ενίσχυση των δεξιοτήτων τους - ακόμα κι αν η πραγματική απαίτηση σε δεξιότητες για κάθε άτομο ξεχωριστά είναι σχετικά χαμηλή
(Bird και Lawton, 2009).
Αναφορικά με την ενίσχυση των υπαρχουσών δεξιοτήτων και των γενικότερων δεξιοτήτων
που απαιτούνται, φαίνεται ότι τα πιο εξειδικευμένα, τα «νέα» σύνολα δεξιοτήτων, είναι λιγότερης
σημασίας κατά τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι στρατηγικές
ανάπτυξης δεξιοτήτων θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην ενίσχυση των υφιστάμενων συνόλων δεξιοτήτων, καθώς και στη βελτίωση των γενικών δεξιοτήτων των ατόμων στο σύνολο του
εργατικού δυναμικού. Αυτές οι γενικές δεξιότητες αναφέρονται τόσο σε δεξιότητες που απαιτούνται σχεδόν σε οποιοδήποτε επάγγελμα –όπως για παράδειγμα η ηγεσία, η γνώση και διαχείριση
του εμπορικού τομέα -, όσο και σε γενικές πράσινες δεξιότητες που πρέπει να εφαρμόζονται
σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Αυτές αφορούν σε μεγάλο βαθμό στη δεξιότητα κατανόησης του
τρόπου με τον οποίο προετοιμάζεται ο εργασιακός χώρος για μια νέα περιβαλλοντική νομοθεσία
και στη βελτίωση της επάρκειας σε ενέργεια και πόρους.
Οι περιφέρειες κερδίζουν το προβάδισμα στον εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες που σχετίζονται με μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως και στον καθορισμό στρατηγικών για την
ανάπτυξη ανάλογων δεξιοτήτων. Από κοινού προσεγγίσεις, όπου οι περιφέρειες, η βιομηχανία και οι
εκπαιδευτικοί φορείς συνεργάζονται για τον εντοπισμό κενών και την παροχή λύσεων, αναδύονται σε
πολλά κράτη-μέλη.
Ο τρόπος προσδιορισμού των δεξιοτήτων που απαιτεί η οικονομία στο σύνολό της, διαφέρει
μεταξύ των έξι κρατών-μελών που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη. Στη Δανία, ο προσδιορισμός
των αναγκών σε δεξιότητες είναι, κατά κύριο λόγο, ευθύνη των εμπορικών επιτροπών, οι οποίες
αντλούν πληροφορίες από την αγορά εργασίας και τις εξωτερικές μελέτες. Στη Γαλλία, τα παρατηρητήρια βοηθούν τους κοινωνικούς εταίρους να λάβουν αποφάσεις σχετικά με πολιτικές απασχόλησης και κατάρτισης με το να προάγουν την απασχόληση και να κάνουν προβλέψεις για την
κατάρτιση. Στην Εσθονία, τα εθνικά υπουργεία επικαιροποιούν κάθε έτος τα προγνωστικά στοιχεία
σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο απευθύνει προσκλήσεις σε
Βρετανούς επιχειρηματίες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη, καθορίζοντας τις ανάγκες τους σε
δεξιότητες και να συνεργάζονται πιο στενά με τα Πανεπιστήμια για να τις κοινοποιούν (BIS, 2010).
Στις εκθέσεις των χωρών της παρούσας μελέτης περιγράφεται πώς εντοπίζονται οι ανάγκες
σε δεξιότητες, στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομίας. Σημειώνεται, ότι οι ακολουθούμενες
μέθοδοι, προσεγγίσεις, συστήματα και θεσμικές αρμοδιότητες δεν εντοπίζουν ρητά τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες που αφορούν πράσινες θέσεις εργασίας. Για τον
εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες που απαιτούνται σε θέσεις εργασίας στο πλαίσιο μιας
οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, φαίνεται ότι έχουν ληφθεί προσπάθειες κυρίως από τις
περιφέρειες, σε συνεργασία με άλλους εταίρους – βιομηχανία και εκπαιδευτικούς φορείς, όπως
πανεπιστήμια και οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης.
Σε τέσσερα από τα κράτη μέλη που εξετάστηκαν, Δανία, Ισπανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο, οι περιφέρειες παίζουν πρωταρχικό ρόλο στον προσδιορισμό των αναγκών σε δεξιότητες
για θέσεις εργασίας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι περιφερειακοί παράγοντες είναι τοποθετημένοι κατάλληλα, ώστε να προσδιορίζουν σε τοπικό επίπεδο τα δυνατά και
αδύνατα σημεία και να συγκεντρώνουν τους βασικούς φορείς, όπως η βιομηχανία, τα ερευνητικά
ιδρύματα και οι εκπαιδευτικοί φορείς που θα παρέχουν τις κατάλληλες δράσεις.
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Πλαίσιο 2. Μια περιοχή πρωτοστατεί στην κυματική ενέργεια (α)
Το νοτιοδυτικό τμήμα της Αγγλίας έχει 70% περισσότερες ακτές από κάθε άλλη περιοχή του Ηνωμένου
Βασιλείου και αποτελεί μια ανεκμετάλλευτη πηγή κυματικής ενέργειας. 37 εκατ. ευρώ (β) επενδύσεων διοχετεύονται σε ένα «κύμα κόμβο», το οποίο αποτελεί το πρώτο μεγάλης κλίμακας «αγρόκτημα» κυματικής
ενέργειας στον κόσμο, και σε μια υπεράκτια πρίζα συνδεδεμένη με το εθνικό δίκτυο μέσω ενός θαμμένου
υποβρύχιου καλωδίου, με το οποίο θα μπορούσε να συνδεθεί μια σειρά από συσκευές κυματικής ενέργειας.
Η περιοχή συνεργάζεται με το Τμήμα Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης,
για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού ανάδειξης δεξιοτήτων θαλάσσιας ενέργειας, ψάχνοντας να εντοπίσει τις
μελλοντικές ανάγκες κατάρτισης. Τεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Υπολογίζεται ότι, εάν ο κλάδος  απογειωθεί, έως και
6 000 άτομα με τα κατάλληλα προσόντα, θα μπορούσαν να χρειαστούν στις εγκαταστάσεις του «αγροκτήματος» κυματικής ενέργειας. Στα Πανεπιστήμια του Exeter και του Plymouth στα νοτιοδυτικά, τα αναλυτικά
προγράμματα των μαθημάτων που αφορούν την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως τα προγράμματα σπουδών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι θεμελιωμένα πάνω σε μηχανικές δεξιότητες. Αυτές θεωρούνται κρίσιμες στο να εξασφαλίσουν ότι οι πτυχιούχοι έχουν την απαραίτητη βάση δεξιοτήτων για
την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και το 90% των αποφοίτων κάθε χρόνο ήδη προσλαμβάνονται
στον τομέα χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
(α) Εργαστήρι Πράσινες δεξιότητες, πράσινες θέσεις εργασίας: ευκαιρίες για τη Νοτιοδυτική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, Νοτιο-δυτικό Παρατηρητήριο για τις δεξιότητες και την εκμάθηση, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 27
Νοεμβρίου 2009.
(β) Oπου 1 GBP=1,14 ευρώ μέσω της συναλλαγματικής ισοτιμίας από τις 15 Απριλίου 2010.

Οι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις είναι συχνά ικανές να προσφέρουν κίνητρα και να
στηρίξουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, έχοντας πιο λεπτομερή γνώση σε τοπικό επίπεδο.
Οι μελέτες περίπτωσης δείχνουν ότι οι περιφέρειες συνεργάζονται στενά με τη βιομηχανία -σε
ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιώντας έρευνες σε εργαζομένους με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών- (π.χ. Lindoe, Δανία)– για να κατανοήσουν τα κενά και τις ελλείψεις σε δεξιότητες και
να αναπτύξουν εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την κάλυψή τους.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κεντρική κυβέρνηση έχει ενθαρρύνει τις παρεμβάσεις σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δημιουργίας πολλών οικονομικών περιοχών χαμηλής περιεκτικότητας σε
άνθρακα (LCEAs)8. Αυτές σκοπεύουν να επενδύσουν στο γεωγραφικό και βιομηχανικό ενεργητικό
των επιμέρους περιοχών, ώστε να εξασφαλισθεί παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το
Ηνωμένο Βασίλειο. Έμφαση δίνεται στην τόνωση της ζήτησης των εργοδοτών για δεξιότητες
στον τομέα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης βιομηχανιών και
εφοδιαστικών αλυσίδων χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι LCEAs προτίθενται επίσης να προσελκύσουν την επένδυση σε δεξιότητες, να καλύψουν τα κενά πληροφόρησης της αγοράς εργασίας
και να επιδείξουν λύσεις για το ευρύτερο σύστημα δεξιοτήτων.
Οι στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων χρειάζεται να εστιάσουν στην ενίσχυση των υπαρχουσών δεξιοτήτων και να δώσουν έμφαση στις βασικές δεξιότητες στο πλαίσιο των STEM (θετικές επιστήμες,
τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά).
Η χρήση της λέξης «πράσινες», αναφορικά τόσο με τις θέσεις εργασίας, όσο και με τις δεξιότητες, δεν είναι δόκιμη. Έχει νόημα, μόνο για να προσελκύει σπουδαστές και μαθητευόμενους
να εργαστούν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς, το άκουσμα της λέξης «πράσινες», μέσα στο τρέχον οικονομικό κλίμα, παραπέμπει στη δημιουργία θέσεων εργασίας (Bird
και Lawton, 2009). Τα όρια μεταξύ του τι είναι και τι δεν είναι εργασία χαμηλής περιεκτικότητας
σε άνθρακα, γίνονται ολοένα και πιο θολά, καθώς οι οικονομικές δραστηριότητες βελτιώνουν
την αποδοτικότητα των πόρων τους και, όπως η συγκεκριμένη μελέτη απεικονίζει, ένα μεγάλο
8

LCEAs: Low Carbon Economic Areas

18

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

μέρος των βασικών δεξιοτήτων σε εργασίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα παρατηρούνται και
στα υπάρχοντα επαγγέλματα. Οι στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων, ως εκ τούτου, χρειάζεται
να επικεντρωθούν περισσότερο στην ενίσχυση των υπαρχουσών ικανοτήτων παρά να επιδιώξουν
να «εφεύρουν τον τροχό» με την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων.
Για το λόγο αυτό, η διάκριση μεταξύ νέων πράσινων επαγγελμάτων, υπαρχουσών επαγγελμάτων που απαιτούν πιο πράσινες δεξιότητες και επαγγελμάτων που φθίνουν οπότε και απαιτείται
επανεκπαίδευση, είναι μόνο σχετική και εξαρτάται κατά πολύ από την κατάσταση της χώρας και
το στάδιο της πράσινης οικονομίας. Πρώτον, ένα επάγγελμα που στερείται αντίστοιχων επαγγελματικών προτύπων δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι νέο. Εμπειρογνώμονες στα κράτη μέλη
διαφωνούν για το αν μια εργασία είναι «καινούρια» ή είναι απλά μια υπάρχουσα εργασία, αλλά
με κάποια νέα στοιχεία - για παράδειγμα, ένας ενεργειακός ελεγκτής στην Εσθονία μπορεί να
θεωρηθεί ως μια νέα πράσινη θέση απασχόλησης. Αντιθέτως, στη Γερμανία, θα μπορούσε να
θεωρηθεί απλώς ως αλλαγή καθηκόντων του ελεγκτή, που αποτελεί επάγγελμα με ιστορία ετών.
Περαιτέρω, το σύνολο των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε φθίνοντα επαγγέλματα μπορεί να
μην είναι κατ’ ανάγκη παρωχημένο. Αντίθετα, μελέτες περιπτώσεων που αναφέρονται στη διαφοροποίηση μίας βιομηχανίας από μια άλλη, υποδεικνύουν ότι στα εν λόγω «φθίνοντα» επαγγέλματα υπάρχουν βασικές δεξιότητες, εξαιρετικά πολύτιμες για εργαζομένους σε νέα επαγγέλματα, ιδιαίτερα σε θέσεις μηχανικής και συντήρησης, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Ένα μεγάλο μέρος των ικανοτήτων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι είναι μπορεί άμεσα
να μεταφερθεί σε θέσεις εργασίας σε τομείς χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στο να διασφαλιστεί ότι ένα μεγάλο μέρος του εργατικού
δυναμικού θα ενισχύσει τις δεξιότητες που διαθέτει, μέσα από οικονομικά προσιτά και προσβάσιμα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων. Βασικές δεξιότητες
- συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων STEM - πρέπει να ενισχυθούν στη δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς παρέχουν τις βάσεις για υψηλού επιπέδου δεξιότητες σε θέματα
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και η βιομηχανία, χρειάζεται να κάνουν πιο ελκυστική την επανεκπαίδευση σε θέματα μηχανικής.
Η κυβέρνηση έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι μαθητευόμενοι, οι πάροχοι κατάρτισης και οι εργοδότες δρουν περισσότερο συλλογικά στο πλαίσιο
της δημιουργίας προγραμμάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της βιομηχανίας.
Μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή και όχι στη θεωρία. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να βελτιώσουν τους δεσμούς με τις εταιρείες,
προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους μαθητευόμενους στον τομέα της βιομηχανίας.
Περαιτέρω, οι πρωταρχικές γενικές δεξιότητες - όπως για παράδειγμα η διοίκηση, η ηγεσία,
η επικοινωνία – και οι γενικές πράσινες δεξιότητες - όπως η βελτίωση της αποδοτικότητας των
πόρων στον εργασιακό χώρο και η κατανόηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας - είναι εξίσου
σημαντικές στην ατζέντα των δεξιοτήτων. Οι βελτιώσεις στην κατάρτιση, και για τις δύο ομάδες
δεξιοτήτων, είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους εργαζομένους και όχι μόνο για λίγους που
εργάζονται σε εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνολογίες.

Συμπεράσματα και προτάσεις
Κανένα από τα κράτη μέλη που εξετάστηκαν δε θέτει σε εφαρμογή ολοκληρωμένες στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων ως αναπόσπαστο μέρος των περιβαλλοντικών στρατηγικών και
προγραμμάτων του. Συχνά, οι θετικές επιπτώσεις των στρατηγικών στην απασχόληση, επισημαίνονται σε συνδυασμό με την ανάγκη για αξιοποίηση του δυναμικού μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όμως τα κράτη μέλη δεν έχουν ενσωματώσει στα προγράμματά τους ολοκληρωμένες
πρωταρχικές στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων. Η Γαλλία είναι μάλλον η πλέον ανεπτυγμένη
χώρα από αυτή την άποψη, χάρη στο πρόσφατο σχέδιο κινητοποίησης για πράσινες θέσεις εργασίας9. Οι στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων, που απαντούν στις συστημικές αδυναμίες στην
αγορά εργασίας, επικαιροποιούνται και θα επιφέρουν οφέλη στις πράσινες θέσεις εργασίας.
9

Σχέδιο κινητοποίησης των περιοχών και των δικτύων για την ανάπτυξη των επαγγελμάτων της πράσινης ανάπτυξης.
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Μια προσέγγιση που περιορίζεται σε συγκεκριμένο τομέα, για τον εντοπισμό και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεν είναι επαρκής - και μπορεί να παραλείψει την καινοτομία και τη δυνατότητα αύξησης των θέσεων εργασίας
από την αξιοποίηση νέων αγορών για πράσινες τεχνολογίες. Η υπόθεση Grundfos στη Δανία
δείχνει ότι οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις βασικές τους ικανότητες, σε νέες
μορφές παροχής υπηρεσιών - κάτι που δε θα είχαν αντιληφθεί, αν προσέγγιζαν τις δεξιότητες
εστιάζοντας στενά σε ένα τομέα. Είναι, λοιπόν, κρίσιμο να δοθεί μια διατομεακή προοπτική στην
αναγνώριση των αναγκών σε δεξιότητες.
Οι εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις χρειάζεται να παίξουν ενεργητικό ρόλο, διασφαλίζοντας ότι το πρωτογενές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των χωρών στην τεχνολογία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα (αιολική ενέργεια στη Δανία) χρησιμοποιείται συστηματικά για την τόνωση
της δημιουργίας θέσεων εργασίας, μέσω του συντονισμού της απασχόλησης, της βελτίωσης των
δεξιοτήτων και των καινοτόμων πολιτικών. Οι εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις θα πρέπει,
επίσης, να έχουν κατά νου τις πιθανές συνέπειες από την απόσυρση των μέτρων στήριξης, όπως
οι επιδοτήσεις και τα τιμολόγια τροφοδότησης, όπως συνέβη με την πρόσφατη κατάρρευση της
βιομηχανίας φωτοβολταϊκής ενέργειας στην Ισπανία.
Οι περιφερειακές κυβερνήσεις ανοίγουν το δρόμο στην παροχή ολοκληρωμένων και οργανωμένων στρατηγικών ανάπτυξης δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών ιδιωτικού - δημοσίου τομέα, που έχουν επιτύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα και θα μπορούσαν να θεωρηθούν
βέλτιστες πρακτικές. Η δημιουργία δικτύων περιφερειακών κέντρων κατάρτισης, εθνικά συντονισμένων, με σκοπό να δημιουργήσουν συνεργασίες και να μεταλαμπαδεύσουν τέτοιες πρακτικές,
θα βελτίωνε την εισροή πληροφοριών για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την
κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ των περιφερειών.
Στο μέλλον, κάθε θέση εργασίας θα είναι πράσινη θέση εργασίας, συνεισφέροντας, σε διάφορα επίπεδα, στη συνεχή βελτίωση της επάρκειας σε πόρους. Η κατανόηση της περιβαλλοντικής
επίπτωσης μίας θέσης εργασίας πρέπει να συμπεριληφθεί στην εκπαίδευση και τα υπάρχοντα
συστήματα κατάρτισης. Η ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών θεμάτων στα υπάρχοντα απαιτούμενα προσόντα είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη δημιουργία
καινούργιων προτύπων κατάρτισης. Κάθε νέα εκπαίδευση πρέπει να έχει ένα στοιχείο πληροφόρησης αναφορικά με τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως συμβαίνει τώρα στην Αυστραλία.
Πρέπει, ακόμα, να ενθαρρυνθεί η διαφοροποίηση των εργαλείων κατάρτισης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και τα διαδραστικά εργαλεία, σχετικά με την
επάρκεια σε ενέργεια, όπως δοκιμάζεται στη Γαλλία (Πρωτοβουλία FEE Bat) πρέπει να προωθηθεί και σε άλλα κράτη μέλη. Έτσι, θα συμβάλλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας του ευρύτερου εργατικού δυναμικού σε προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Χρειάζονται συνεχείς πρωτοβουλίες για στοχευμένη στήριξη και προώθηση των STEM στην
υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ είναι απαραίτητη η έγκαιρη προώθηση της σταδιοδρομίας σε
επαγγέλματα STEM, για παράδειγμα μέσω παροχής κινήτρων για επιλογή μαθημάτων STEM στο
Πανεπιστήμιο (ο Σύνδεσμος Βρετανικών Βιομηχανιών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο παροχής
«χρυσού κινήτρου» ύψους 1.100 ευρώ σε κάθε φοιτητή, που εγγράφεται σε κύκλο σπουδών για
την απόκτηση πτυχίου STEM).
Δεν υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτές και καθηγητές με γνώσεις επί των περιβαλλοντικών ζητημάτων και με ικανότητες διδασκαλίας των νέων τεχνικών. Οι ελλείψεις είναι ιδιαιτέρως σοβαρές
στον αγροτικό και τον κατασκευαστικό τομέα – μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών.
Είναι, ακόμα, ζωτικής σημασίας να βελτιωθεί η εικόνα των θέσεων εργασίας που σχετίζονται
με τη χαμηλή εκπομπή σε άνθρακα, ενώ θα πρέπει τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και οι βιομηχανίες
να προσπαθήσουν να καταστήσουν τη σταδιοδρομία σε αυτές τις θέσεις εργασίας πιο ελκυστική.
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Εισαγωγή
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα ευρήματα από τις αναφορές έξι χωρών. Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία,
τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Στο κεφάλαιο 1 συνοψίζονται οι κυριότερες προκλήσεις και προτεραιότητες που προκύπτουν
από την κλιματική αλλαγή και τις επερχόμενες πράσινες πολιτικές και στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο πακέτων στήριξης, ως απάντηση στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Στο κεφάλαιο αυτό εντοπίζονται οι σημαντικότεροι δυνητικά πράσινοι
τομείς και κυρίως εκείνοι που έχουν επηρεαστεί από τα πακέτα στήριξης και τα προγράμματα
που υιοθετήθηκαν ως απάντηση στην κρίση. Εξετάζεται, επίσης, αν οι στρατηγικές ανάπτυξης
δεξιοτήτων είναι ενσωματωμένες στις ευρύτερες πράσινες πολιτικές και προγράμματα.
Στο κεφάλαιο 2 συνοψίζονται οι ανάγκες των νέων επαγγελμάτων σε δεξιότητες, οι νέες δεξιότητες για πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα και οι ανάγκες επανεκπαίδευσης σε τομείς που
επιδέχονται δομική αλλαγή, εξαιτίας της ενσωμάτωσης νέων πολιτικών και της εισαγωγής πιο
πράσινων τεχνολογιών και πρακτικών.
Στο κεφάλαιο 3 συνοψίζονται οι μέθοδοι, τα εργαλεία, τα συστήματα και το θεσμικό πλαίσιο
ανάπτυξης και αξιολόγησης δεξιοτήτων, που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν ότι η παροχή δεξιοτήτων ανταποκρίνεται, ποσοτικά και ποιοτικά, στην τρέχουσα και μελλοντική ζήτηση
της αγοράς εργασίας για πράσινους εργαζομένους σε επίπεδο εθνικό, τομεακό, περιφερειακό,
εταιρικό και σε επίπεδο παροχής εκπαίδευσης.
Στο κεφάλαιο 4 συνοψίζεται ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι δεξιότητες, προκειμένου
να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στην πρόκληση για μια πιο πράσινη οικονομία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό της αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης, στο θεσμικό πλαίσιο,
στις συστημικές παροχές, στα κανάλια διανομής, σε δεξιότητες προβλεπόμενες έναντι αυτών
που δεν μπορούν να προβλεφθούν, και στις αποκρίσεις διαφόρων φορέων σε δεξιότητες.
Στο κεφάλαιο 5 συνοψίζονται οι πολιτικές και στρατηγικές παροχής δεξιοτήτων σε εθνικό,
τομεακό, τοπικό ή επιχειρησιακό επίπεδο και προτείνεται περαιτέρω έρευνα που χρειάζεται να
πραγματοποιηθεί ως ανταπόκριση στις απαιτήσεις της πράσινης οικονομίας.
Τα Παραρτήματα 1 έως 6 αποτελούν αυτόνομες περιλήψεις των αναφορών των κρατών και
περιέχουν αναλυτικές περιγραφές και μελέτες περιπτώσεων στις οποίες βασίζονται τα ευρήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Περιβαλλοντικές προκλήσεις και
στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί προτεραιότητα των περιβαλλοντικών πολιτικών σε όλα τα κράτη
μέλη και συχνά συνδέεται με άλλες περιβαλλοντικές πιέσεις, αλλά και με τομείς πολιτικής δράσης, όπως για παράδειγμα η λειψυδρία και η ενέργεια. Σημαντικό ποσό χρημάτων έχει δαπανηθεί
αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της πορείας προς μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μέσα από εθνικά πακέτα ενίσχυσης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο
αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Οι σχετικές δαπάνες αφορούν κυρίως στην ενεργειακή
αποδοτικότητα των κτιρίων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα οχήματα χαμηλής χρήσης άνθρακα και τις βιώσιμες μετακινήσεις. Παρά το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, σε
γενικές δηλώσεις πολιτικών, τη διάσταση των δεξιοτήτων στα θέματα κλιματικής αλλαγής και
στις πολιτικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υπάρχουν λίγες, πρωταρχικές στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων για το περιβάλλον. Εξαίρεση αποτελεί η Γαλλία, η οποία έχει θέσει σε εφαρμογή
ένα σχέδιο κινητοποίησης για πράσινες θέσεις εργασίας και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μια νέα
στρατηγική βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση.

1.1 Περιβαλλοντικές προκλήσεις και στρατηγικές
Η κυρίαρχη περιβαλλοντική πρόκληση σε όλα τα υπό μελέτη κράτη μέλη είναι η κλιματική αλλαγή.
Στην Ισπανία, η κλιματική αλλαγή είναι το πιο κρίσιμο περιβαλλοντικό θέμα εδώ και αρκετά χρόνια.
Στην Εσθονία, η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις πολλές περιβαλλοντικές προκλήσεις. Στα άλλα
κράτη μέλη οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή αποτελούν επέκταση των καθιερωμένων πολιτικών
για το περιβάλλον.
Και τα έξι κράτη μέλη αναφέρουν παρόμοιες περιβαλλοντικές προκλήσεις, με τη μετρίαση
και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής να αποτελεί την κυρίαρχη πρόκληση. Ως συνέπεια,
δίνουν έμφαση στη λήψη μέτρων και τον καθορισμό πολιτικών που αφορούν στον τομέα παραγωγής ενέργειας και σε δραστηριότητες χρήσης ενέργειας.
Στη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν κατανοήσει το ευρύ φάσμα
των περιβαλλοντικών προκλήσεων και παρουσιάζουν οργανωμένες περιβαλλοντικές πολιτικές
και κανονισμούς εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτό έχει με τη σειρά του οδηγήσει σε περιβαλλοντικά καλά ανεπτυγμένες βιομηχανίες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ζήτηση για ένα αυξανόμενο
αριθμό θέσεων εργασίας και για αντίστοιχες δεξιότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απόκριση
της αγοράς εργασίας σε νέες, φιλικές για το περιβάλλον δραστηριότητες δεν αποτελεί νέα
προϋπόθεση.
Η Ισπανία έχει μικρότερη εμπειρία στον καθορισμό περιβαλλοντικών προκλήσεων και στη
διαμόρφωση πολιτικών αντιμετώπισής τους. Ωστόσο, εν μέρει λόγω της διαθεσιμότητας των
Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, οι δράσεις καθορισμού των περιβαλλοντικών
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αναγκών και ανταπόκρισης σε αυτές έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία 15 χρόνια.
Παράλληλα, οι σαφείς κλιματικές πιέσεις λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών, η μείωση των
βροχοπτώσεων και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας έχουν οδηγήσει στην εστίαση της πολιτικής στη διαχείριση της ενέργειας και των υδάτινων πόρων.
Για την Εσθονία, ένα νέο κράτος μέλος, που στο παρελθόν τελούσε υπό Σοβιετικό καθεστώς,
η ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής και κανονισμών, όπως και γενικότερα ο τομέας του περιβάλλοντος, βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Η διαθεσιμότητα των Διαρθρωτικών Ταμείων
έστρεψε την προσοχή στον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών αναγκών και την επένδυση σε
βασικές περιβαλλοντικές υποδομές. Την ίδια στιγμή, η ρύπανση, που χαρακτηρίζει τη χώρα ιστορικά, καθόρισε σαφώς μια σειρά προβλημάτων. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Εσθονίας είναι
η άντληση πετρελαίου από τα αποθέματα πετρελαίου από σχιστόλιθο, το οποίο έχει σημαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η οικονομική σημασία αυτού του πόρου σημαίνει αυτόματα ότι οι
επενδύσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα.

1.2. Πράσινα πακέτα στήριξης
Δεν έχουν προωθήσει όλα τα Κράτη Μέλη πράσινα πακέτα στήριξης. Όλα τα πακέτα στήριξης αφορούν
στις ίδιες δράσεις - την ενεργειακή απόδοση (ειδικά σε κτίρια), τα οχήματα χαμηλής χρήσης άνθρακα
(δράσεις που εν μέρει καθοδηγούνται από τα οφέλη της αναδιάρθρωσης) και άλλες μορφές πιο βιώσιμης μετακίνησης (σιδηροδρομικές, πλωτές μεταφορές).
Στο πλαίσιο σχεδιασμού οικονομικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο συμπεριέλαβαν «πράσινα πακέτα στήριξης», τα οποία αποτελούν σημαντική περιβαλλοντική επένδυση και αφορούν κυρίως
στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων, τα οχήματα χαμηλής χρήσης άνθρακα και άλλες μορφές βιώσιμης μετακίνησης. Η Δανία και η Εσθονία δεν ανέπτυξαν σαφή επενδυτικά πακέτα στήριξης σχετικά με το περιβάλλον. Στη Δανία, το «ερέθισμα» δόθηκε με φορολογικές περικοπές που ισοδυναμούν περίπου με τρία δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Εσθονία, η ανησυχία σχετικά με την κάλυψη
του ελλείμματος του προϋπολογισμού, ως προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωζώνη το 2011,
είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί η χώρα να προωθήσει κάποιο σημαντικό οικονομικό πακέτο
τόνωσης της οικονομίας, αν και περίπου 390 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για ένα πρόγραμμα που
στόχευε στη στήριξη των εξαγωγών και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
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Πίνακας 2. Επισκόπηση των πράσινων πακέτων στήριξης σε κάθε Κράτος-Μέλος και τα
κύρια συστατικά τους μέρη

Πακέτο

Γερμανία

Γαλλία

Συνολική
χρηματοδότηση Σύνθεση
και% πράσινες
επενδύσεις

Σχόλιο

Διπλά πακέτα στήριξης 100 δισ. ευρώ
(Νοέμβριος 2008 και 13,2%
Ιανουάριος 2009)

Ενεργειακή απόδοση (κτίρια),
οχήματα χαμηλών εκπομπών
άνθρακα (όφελος απόσυρσης,
δάνεια προς ανάπτυξη κινητήρων
με χαμηλές εκπομπές άνθρακα,
φορολογικό καθεστώς με βάση
τις εκπομπές του οχήματος),
συστήματα μέσων μαζικής
μεταφοράς

Τα μεγαλύτερα πακέτα
στήριξης με το υψηλότερο
απόλυτο ποσό που
διατίθεται
για κλιματικά θέματα στην
ΕΕ

Σχέδιο
οικονομικής
ανάκαμψης
(Δεκέμβριος 2008)

Ενεργειακή απόδοση (κτίρια),
οχήματα χαμηλής χρήσης άνθρακα
(όφελος απόσυρσης, πριμ για
αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών
άνθρακα, επενδύσεις σε
σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής
ταχύτητας), ΑΠΕ, υποδομή σε
δίκτυα

Υψηλότερη αναλογία
ποσοστού επί του συνόλου
των πακέτων στήριξης που
διατίθεται για κλιματικά
θέματα στην ΕΕ

26 δισ. ευρώ
21,2%

Ηνωμένο
Βασίλειο

Σχέδιο
ΑΕΠ 22,1 δις.
ανάκαμψης
(Νοέμβριος 2008) και ευρώ 6,9%
επιπλέον στήριξη της
αυτοκινητοβιομηχανίας

Ενεργειακή απόδοση (κτίρια,
νέα βαγόνια, δίκτυο βρετανικών
πλωτών οδών, οχήματα χαμηλών
εκπομπών άνθρακα, σύστημα
απόσυρσης). Επέκταση της
υποχρέωσης χρήσης ΑΠΕ από το
2027 στο 2037, χρηματοδότηση
για προστασία από πλημμύρες

Ισπανία

Πακέτα στήριξης
(Νοέμβριος 2008 και
Οκτώβριος 2009)

16 δις ευρώ

Υποδομή νερού / αποβλήτων.
Περιβαλλοντικά, καινοτόμα και
κοινωνικά προγράμματα

Νέος γύρος, «πιο πράσινων»
πακέτων παροχής κινήτρων  
προτείνεται για το 2010

Δανία

Περικοπές
φόρων
(Ιούνιος 2009)

3 δις. ευρώ
Δεν εφαρμόζεται

Δεν υπάρχει επίσημα ένα πακέτο
στήριξης

Οι περικοπές φόρων
αποτελούν τη βάση για ένα
σχέδιο παροχής
κινήτρων

Αρχική
επαγγελματική
κατάρτιση

Ηλεκτρονικά και υδραυλικά
συστήματα, διαδικασίες ασφάλειας,
λειτουργία και υπηρεσίες

Περίπου 390 εκατ. ευρώ
προτάθηκαν για τη στήριξη
των εξαγωγών και την
αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων (έχει
εγκριθεί μόνο μερικώς)

Eσθονία

Δεν υιοθετήθηκε πακέτο στήριξης
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1.3. Τομείς επικέντρωσης στις πρόσφατες περιβαλλοντικές
στρατηγικές και προγράμματα
Όλα τα κράτη μέλη εστιάζουν στις ίδιες περιοχές «πράσινου δυναμικού» - ενεργειακή απόδοση κτιρίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατασκευές και μεταφορές - που αντικατοπτρίζουν την κυρίαρχη
έμφαση στην κλιματική αλλαγή
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν πρωταρχική περιβαλλοντική προτεραιότητα,
μαζί με την ενεργειακή απόδοση, ιδίως στα κτίρια, σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό αντικατοπτρίζει
τη σημασία που αποδίδεται στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και στη δυνατότητα
για αύξηση της εθνικής ενεργειακής ασφάλειας και για προαγωγή της απασχόλησης.
Ο κλάδος των αυτοκινήτων είναι επίσης ένας τομέας σημαντικής προτεραιότητας στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω του οφέλους που προκύπτει για την απασχόληση
και τις βιομηχανικές περιοχές από την αναδιάρθρωση και τις επενδύσεις σε νέα οχήματα.
Επίσης, εξακολουθούν να γίνονται μεγάλες επενδύσεις σε περιβαλλοντικές υποδομές, προϊόντα και υπηρεσίες, μέσω κρατικών επενδυτικών προγραμμάτων, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας
και προμηθευτών. Οι δραστηριότητες αυτές είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικές με τα πιο προβεβλημένα πακέτα τόνωσης της οικονομίας, αν και αντιπροσωπεύουν λιγότερο μια παρέκκλιση
από «την καθιερωμένη επιχειρηματική ενασχόληση» και ως εκ τούτου μια μικρότερη ανάγκη για
ειδικές στρατηγικές που να στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε δεξιότητες.

1.4. Δημιουργία στρατηγικών ανάπτυξης δεξιοτήτων ως μέρος των
περιβαλλοντικών στρατηγικών και προγραμμάτων
Κανένα από τα εξεταζόμενα κράτη μέλη δεν έχει θέσει σε εφαρμογή στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων, ως αναπόσπαστο μέρος των περιβαλλοντικών στρατηγικών και προγραμμάτων του. Συχνά, οι
θετικές επιπτώσεις των προγραμμάτων στην απασχόληση αναφέρονται παράλληλα με την ανάγκη για
στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων, προκείμενου να αξιοποιηθεί το δυναμικό, αλλά συνολικές τέτοιες
στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων δεν έχουν συμπεριληφθεί. Η Γαλλία είναι η πλέον ανεπτυγμένη
χώρα από αυτή την άποψη, χάρη στο πρόσφατο σχέδιο κινητοποίησης για πράσινες θέσεις εργασίας.
Οι στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων, που απαντούν σε συστημικές αδυναμίες της αγοράς εργασίας,
επικαιροποιούνται και θα επιφέρουν οφέλη και για τις πράσινες θέσεις εργασίας.
Παρά τη συμπερίληψη στις περιβαλλοντικές στρατηγικές και προγράμματα ορισμένων ατομικών εκπαιδεύσεων σε δεξιότητες, και παρά την προοδευτική ανάπτυξη διαφορετικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης και της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, δεν υπάρχουν σαφείς εθνικές στρατηγικές που να στοχεύουν στην κάλυψη των
αναγκών μιας πράσινης οικονομίας σε δεξιότητες. Σε όλα τα κράτη μέλη συναντά κανείς δημόσια
έγγραφα στρατηγικών που αφορούν στον προσδιορισμό της ανάγκης για περισσότερη εκπαίδευση, αλλά δε φαίνεται να υπάρχει μια κυρίαρχη ολοκληρωμένη στρατηγική για την κατάρτιση
σε δεξιότητες, η οποία να προσδιορίζει τις ανάγκες των εμπλεκόμενων επαγγελμάτων για δεξιότητες.
Όλα τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων, ώστε να καταστήσουν πλήρως αποτελεσματικές τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή και να υλοποιήσουν
οικονομικούς στόχους και στόχους που αφορούν στην απασχόληση. Ωστόσο, με εξαίρεση το νέο
γαλλικό σχέδιο (για την κινητοποίηση πράσινων θέσεων εργασίας - Πλαίσιο 3) δεν υπάρχει καμία
στρατηγική ανάπτυξης περιβαλλοντικών δεξιοτήτων σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη.
Εκείνα τα κράτη μέλη που διαθέτουν μια πιο εδραιωμένη ιστορία ανταπόκρισης σε απαιτήσεις που αφορούν δεξιότητες σχετικές με το περιβάλλον, πιστεύουν ότι, με εξαίρεση ορισμένα
άμεσα βραχυπρόθεσμα ζητήματα, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης, τα υφιστάμενα συστήματα για την πρόβλεψη και την κά-
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λυψη των αναγκών σε δεξιότητες είναι επαρκή. Στην Ισπανία, υπάρχει ένα λιγότερο ανεπτυγμένο
εθνικό σύστημα, αλλά αυτό αντισταθμίζεται, τουλάχιστον εν μέρει, από τις ισχυρές περιφερειακές πρωτοβουλίες για τον καθορισμό μιας πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, ως απόρροια των
αλλαγών στην απασχόληση.
Στο βαθμό που τα υπάρχοντα συστήματα δε θεωρούνται κατάλληλα, αυτό αποτελεί μια συστημική αδυναμία και δε χαρακτηρίζει συγκεκριμένα τον τομέα του περιβάλλοντος. Υπάρχουν
κοινά προβλήματα μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με την αγορά εργασίας, που υπονομεύουν
τις οικονομικές επιδόσεις και την αποδοτικότητα συνολικά, ακόμη κι αν εντοπίζονται και στον
τομέα του περιβάλλοντος. Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν και αδυναμίες όσον αφορά στην
ενσωμάτωση της αξιολόγησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων στη ζήτηση εργασίας και στην έλλειψη αφομοίωσης της τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της επιστήμης και της
μηχανικής.
Πλαίσιο 3. Σχέδιο κινητοποίησης για πράσινες θέσεις εργασίας στη Γαλλία (2009)
Στόχος του σχεδίου είναι να προσαρμοστούν τα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης και τα απαιτούμενα
προσόντα, ή να αναπτυχθούν νέα, όπου απαιτείται, ώστε να αντιστοιχούν στις 600 000 πράσινες θέσεις
εργασίας που η Στρογγυλή Τράπεζα Grenelle πρότεινε ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν έως το 2020. Οι
θέσεις εργασίας που δημιουργούνται θα πρέπει να είναι προσιτές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Το σχέδιο διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις θεματικές ενότητες:
(α) αναγνώριση των σχετικών επαγγελμάτων - αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εθνικού παρατηρητηρίου για την κατανόηση των νέων επαγγελμάτων και των σχετικών τομέων, καθώς και την ποσοτικοποίηση τους,
(β) ορισμός των αναγκών κατάρτισης και σχεδιασμός δράσεων για την κατάρτιση και την εξειδίκευση - αυτό
θα δώσει τη δυνατότητα να αναγνωριστούν οι επαγγελματικές δεξιότητες. Η αξιολόγηση της   διαθέσιμης αρχικής κατάρτισης, της δια βίου μάθησης και της αναγνωρισμένης αποκτούμενης εμπειρίας θα
επιτρέψει τη δημιουργία ενός συστήματος αναφοράς για τα σχετικά επαγγέλματα και τις δεξιότητες που
σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως απαιτούνται από τους εργοδότες, και θα επιτρέψει ακόμα
τη θέσπιση απαραίτητων μέτρων προσαρμογής στις δεξιότητες,
(γ)  προσλήψεις για θέσεις εργασίας σχετικές με την αειφόρο ανάπτυξη - δράσεις για να βοηθήσουν τους
υποψηφίους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, που τώρα δεν
μπορούν να αναλάβουν λόγω έλλειψης σχετικών δεξιοτήτων,
(δ) προώθηση και ανάπτυξη επαγγελμάτων σχετικών με την πράσινη ανάπτυξη – πραγματοποιήθηκε σχετική
ανακοίνωση από το Γάλλο Πρόεδρο, στο πλαίσιο εθνικού Συνεδρίου για τις πράσινες θέσεις εργασίας,
που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2010
Το σχέδιο θεωρείται απαραίτητο, καθώς η έλλειψη κατάλληλων προσόντων, κυρίως στην κατασκευαστική
βιομηχανία, έχει ήδη αποδειχθεί ότι εμποδίζει την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας. Οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να προσλάβουν το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό. Οι απόφοιτοι σπάνια εκπαιδεύονται στην ενεργειακή απόδοση και οι επαγγελματίες δεν είναι πάντα εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες.
Πηγή: Le Grenelle Environnement (2009)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Οι αναδυόμενες απαιτήσεις
σε δεξιότητες
Οι τομείς που εξετάστηκαν, οι οποίοι υποβάλλονται σε πράσινη αναδιάρθρωση εξαιτίας των
περιβαλλοντικών ανησυχιών ή των πτωτικών αγορών, ήταν γενικά σε θέση να προσαρμόσουν τα
μοντέλα παραγωγής, ώστε να εκμεταλλευτούν τις αναπτυσσόμενες αγορές για πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα υφιστάμενα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αντιμετώπιζαν τη
ζήτηση για νέες δεξιότητες κάθε φορά που δημιουργούνταν νέα πράσινα επαγγέλματα (όπως οι
ενεργειακοί ελεγκτές), ή όποτε τα υπάρχοντα πράσινα επαγγέλματα (όπως στη γεωργία και τη
δασοκομία) απαιτούσαν περαιτέρω πράσινες ικανότητες. Γενικά, νέες ή πρόσθετες, πράσινες
διαστάσεις στα προφίλ των επαγγελμάτων μπορεί να επιτευχθούν με την ανανέωση των υπαρχόντων δεξιοτήτων.

2.1. Πράσινη αναδιάρθρωση
Παραδείγματα πράσινης αναδιάρθρωσης εντοπίστηκαν σε όλα τα κράτη μέλη, με παρόμοια εμπειρία.
Ελλείψεις δεξιοτήτων αντιμετωπίστηκαν χωρίς σοβαρά προβλήματα από τους βιομηχάνους, με τη βοήθεια των υφιστάμενων συστημάτων υποστήριξης σε κάθε τομέα.
Σε όλα τα κράτη μέλη, έχουν αναπτυχθεί πολιτικές για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, προκειμένου να ανταποκριθούν
στη βιομηχανική αναδιάρθρωση. Ακόμα και στην Εσθονία, η οποία έχει λιγότερη εμπειρία σε
αυτές τις πολιτικές, δίνεται έμφαση στην ανάγκη για επένδυση σε δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου, ως μέρος της διαδικασίας προσαρμογής και διαχείρισης των διαρθρωτικών αλλαγών στη
βιομηχανία.
Η σχετική εμπειρία της πράσινης αναδιάρθρωσης στα κράτη μέλη που εξετάστηκαν, τείνει να
επικεντρώνεται σε λίγες δραστηριότητες, όπου οι παραδοσιακές βιομηχανίες, αντιμέτωπες με τη
μείωση των αγορών, ήταν σε θέση να αναπροσανατολίσουν τα μοντέλα παραγωγής τους και τις
σχετικές διαδικασίες, ώστε να επωφεληθούν από τις αγορές που κινούνται με περιβαλλοντικές
προτεραιότητες (Πλαίσιο 4).
Κατά κύριο λόγο, ο επαναπροσδιορισμός αυτών των παραδοσιακών τομέων δεν έχει ουσιαστικά περιοριστεί από την έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων, ωστόσο την ίδια στιγμή οι βιομήχανοι
έχουν επενδύσει στον καθορισμό των απαιτήσεων για νέες δεξιότητες και στην ανταπόκριση σε
αυτές. Τα τρέχοντα συστήματα κατάρτισης ανά τομέα ήταν σε θέση να αντεπεξέλθουν.
Πλαίσιο 4. Πράσινη αναδιάρθρωση
Επαγγέλματα και προφίλ δεξιοτήτων που αναδιαρθρώθηκαν παρατηρήθηκαν στη βαριά βιομηχανία, τις κατασκευές, την ενέργεια και τις μεταφορές. Παραδείγματα τομέων όπου η διαδικασία αναδιάρθρωσης έτυχε
αποτελεσματικής διαχείρισης ήταν:
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(α) η κατασκευή πλοίων και οι σχετικές ναυπηγικές δραστηριότητες, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην υπεράκτια δραστηριότητα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, προμήθειας και συντήρησης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων ενέργειας.
Στη Δανία, το κλείσιμο του ναυπηγείου Lindoe οδήγησε τις δημόσιες αρχές και τον ενεργειακό τομέα να
δημιουργήσουν ένα φόρουμ για την επανεκπαίδευση των εργαζομένων σε υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, ως μέσο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη Lindoe.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ναυπηγικές εταιρείες Harland & Wolff  χρησιμοποίησαν διαφοροποιημένη στρατηγική μάρκετινγκ, ώστε να παράγουν μια γκάμα προϊόντων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ανεμογεννήτριες για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και συσκευές κυματικής ενέργειας,
(β) η κατασκευή οχημάτων και οι σχετικές αλυσίδες εφοδιασμού επικεντρώθηκαν στα υβριδικά οχήματα,
στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην ικανοποίηση άλλων απαιτήσεων των πελατών.
Πολλοί ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων αναπτύσσουν και παράγουν οχήματα χαμηλών εκπομπών
άνθρακα με στόχο την εμπορική ανάπτυξη. Έτσι, δημιουργήθηκε ζήτηση για νέες δεξιότητες, όπως παρατηρήθηκε με την παροχή κατάρτισης στην υβριδική τεχνολογία στα εργοστάσια παραγωγής της BMW στη
Γερμανία, με τη δημιουργία ενός κέντρου εκπαίδευσης σχετικού με τις τεχνολογίες χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα από τη Nissan και την περιφερειακή αρχή στη βορειοανατολική Αγγλία και με το εργοστάσιο
παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Heuliez στη Γαλλία,
(γ) στις βιομηχανίες εξόρυξης και παραγωγής ενέργειας, τα μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας και
τη μείωση της ρύπανσης, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων διαχείρισης, δημιουργούν νέες
απαιτήσεις δεξιοτήτων.
Στην Εσθονία, προγράμματα στην ανώτατη εκπαίδευση που σχετίζονται με τη βιομηχανία πετρελαίου από
σχιστόλιθο είχαν αναθεωρηθεί και συντονιστεί για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης σε όλη την αλυσίδα
εφοδιασμού και την παραγωγή, και για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πετρελαίου σχιστόλιθου. Η εσθονική ενεργειακή εταιρεία Eesti Energia ανέπτυξε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για τους εργαζόμενους με στόχο
την προώθηση των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης και των βιώσιμων πρακτικών.

2.2. Νέα επαγγέλματα και πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Είναι συχνά δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ των νέων επαγγελμάτων που αναπτύσσονται με γνώμονα το περιβάλλον και των υπαρχόντων επαγγελμάτων που γίνονται πιο πράσινα και αυτό απαιτεί
σημαντικό επίπεδο κρίσης. Τα συστήματα για τον καθορισμό των αναγκών σε δεξιότητες με γνώμονα
το περιβάλλον και την ανταπόκριση στις ανάγκες αυτές είναι ήδη εδραιωμένα στα περισσότερα κράτη
μέλη.
Οι εθνικές εκθέσεις βρίσκουν ένα γενικό πρόβλημα στην προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν τα νέα επαγγέλματα από τις εξελίξεις και αλλαγές στα ήδη υπάρχοντα. Οι περιβαλλοντικές
πολιτικές και τα σχετικά προγράμματα δε θα οδηγήσουν κατά πάσα πιθανότητα σε εντελώς
νέα επαγγέλματα με πρωτοεμφανιζόμενες αρμοδιότητες. Είναι, ως εκ τούτου, θέμα του βαθμού
εξέλιξης και της αλλαγής στο προφίλ των υπαρχόντων ικανοτήτων που θα διαφοροποιούσε ένα
επάγγελμα ως νέο ή υφιστάμενο.
Πλαίσιο 5. Νέα πράσινα επαγγέλματα – Παλιό κρασί σε καινούρια μπουκάλια;
Στους τομείς που καλύπτονται στην παρούσα έκθεση, δε βρέθηκαν  εντελώς νέα σύνολα ικανοτήτων για
πράσινα επαγγέλματα. Νέα πράσινα επαγγέλματα  τείνουν να αναπτυχθούν, καθώς οι δεξιότητες σε υπάρχοντα επαγγέλματα συμπληρώνονται, ή καθώς οι ικανότητες εφαρμόζονται πέρα από την οριοθέτηση σε
παραδοσιακούς τομείς.
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Η Grundfos, δανική εταιρία, παγκόσμιος κατασκευαστής αντλιών, είναι ένα παράδειγμα του πώς νέα διατομεακά προσόντα, τα οποία συνδυάζουν τεχνικές και αναλυτικές δεξιότητες, αναδύονται μέσα από υπάρχουσες ικανότητες.
Αν και η Grundfos είναι κατασκευαστική εταιρεία, η ανάπτυξη της επιχείρησης τα τελευταία χρόνια βασίστηκε στην εφαρμογή βασικών ικανοτήτων σε νέες μορφές παροχής υπηρεσιών. Πρόσφατα, η Grundfos σύναψε
συμβόλαιο με την Deutsche Bahn (γερμανικοί σιδηρόδρομοι) για να αναλύσει την ενεργειακή της κατανάλωση σε όλες τις δραστηριότητές της, με σκοπό τη βελτίωση της χρήσης ενέργειας. Η Grundfos προσδοκά ότι
η ανάλυση των ενεργειακών συστημάτων θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα παγκόσμια αγορά υπηρεσιών.
Τα νέα επαγγέλματα για τη βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας στην Grundfos έχουν ένα προφίλ
προσόντων κάπως παρόμοιο με εκείνα ενός τεχνικού κατασκευαστικών υπηρεσιών.
Αυτό αντικατοπτρίζει πώς μια στενά τομεακή προσέγγιση στην εκτίμηση προσόντων είναι συχνά ανεπαρκής
να συλλάβει την καινοτομία και το δυναμικό επαγγελματικής ανάπτυξης, εκεί όπου οι εταιρείες διευρύνουν
την παροχή υπηρεσιών σε διάφορους τομείς και εισέρχονται σε νέες αγορές.
Αυτό αντανακλά εν μέρει τις μακροχρόνιες περιβαλλοντικές πολιτικές και τη σχετική ανάπτυξη των περιβαλλοντικών βιομηχανιών, γεγονός που έχει ήδη οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας δομής
για τον καθορισμό των σχετικών με το περιβάλλον ικανοτήτων και των συναφών προσόντων.
Στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το πεδίο εφαρμογής για τον καθορισμό νέων
επαγγελμάτων φαίνεται να είναι το χαμηλότερο.
Πλαίσιο 6. Ικανότητες για επαγγέλματα καθαρής τεχνολογίας
Σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχει μια αναπτυσσόμενη στήριξη των προϊόντων και των υπηρεσιών που βελτιώνουν τις λειτουργικές επιδόσεις και την αποδοτικότητα, με ταυτόχρονη μείωση των εισροών, των απορριμμάτων και της κατανάλωσης ενέργειας (καθαρή τεχνολογία). Αυτό οδήγησε σε νέα επαγγέλματα, όπως
οι διευθυντές και οι χειριστές συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και υβριδικές ή διατομεακές
επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως οι ενεργειακοί έλεγχοι και οι υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης. Τα
προφίλ δεξιοτήτων για τα εν λόγω επαγγέλματα δεν είναι εντελώς νέα και συχνά αποτελούν ένα αμάλγαμα
δεξιοτήτων από συναφή επαγγέλματα.
Μια μελέτη των Brøndum & Fliess (2009) επανεξέτασε τα νέα επαγγέλματα που προέκυψαν ως
αποτέλεσμα των νέων ευκαιριών που έδωσαν στην αγορά οι φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις
στη Δανία και διαπίστωσε ότι 12 πεδία ικανοτήτων χαρακτηρίζουν τα επαγγέλματα καθαρής τεχνολογίας:
(α) βασικές επαγγελματικές γνώσεις (διαδικασίες, τεχνολογίες, υλικά, αγορά και δυναμική της αγοράς),
(β) κατανόηση της αγοράς και της συμπεριφοράς του χρήστη (συγκεκριμενοποίηση λύσεων),
(γ) η επίπτωση της παγκοσμιοποίησης – ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επιχειρηματικά μοντέλα, συνεργασίες,
(δ) καινοτομία (διαδικασία, προϊόν, επιχειρηματικά μοντέλα),
(ε) ΤΠΕ (τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας)10,
(στ) γνώση της τεχνολογίας παραγωγής – εγκατάσταση και συντήρηση,
(ζ) γνώση της τεχνολογίας των υλικών, όπως τα εναλλακτικά υλικά, η επαναχρησιμοποίηση των υλικών,
(η) περιβάλλον, κλίμα, αειφορία,
(θ) δεξιότητες επικοινωνίας – συμπεριλαμβανομένης της γνώσης των αγγλικών και της συνεργασίας σε
ομάδα,
(ι) διαδικασία και προγραμματισμός,
(ια) αυτοματισμός,
(ιβ) δοκιμή και τεκμηρίωση.

10 Στο αρχικό: ICT = Information  and Communication Technology
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Κατά κύριο λόγο, οι εθνικές εκθέσεις έτειναν να προσδιορίσουν ως νέα τα επαγγέλματα που
δημιουργήθηκαν είτε από την επέκταση του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την
εμφάνισή του ως νέου υποτομέα ενέργειας, είτε στις περιπτώσεις που ένα επάγγελμα σχετίστηκε
με την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων (συνήθως μεγαλύτερη έμφαση στις υπηρεσίες
από ό,τι στην παραγωγή αγαθών), όπως στη Δανία. Για την Εσθονία, δεδομένου του ριζικού εκσυγχρονισμού της οικονομίας, η ανάδειξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών επαγγελμάτων έτεινε
να κατακλυσθεί από τη συνολική σταδιακή αλλαγή των επενδύσεων στη βιομηχανική παραγωγικότητα και τις προσπάθειες για αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.
Πράσινα επαγγέλματα δημιουργούνται από συνδυασμό, αφαίρεση ή αλλαγές υφιστάμενων
ικανοτήτων και συχνά αναγνωρίζονται είτε ως διαφοροποίηση ενός υφιστάμενου επαγγέλματος
(μερικές φορές θεωρούνται ως υβρίδια δύο ή περισσότερων επαγγελμάτων, όπως η αύξηση των
αρμοδιοτήτων στη διαχείριση του περιβάλλοντος), είτε ως μεγαλύτερη εξειδίκευση ενός επαγγέλματος (όπως είναι οι τομείς του νερού ή των αποβλήτων, καθώς οι τεχνολογίες και οι λειτουργίες εξελίσσονται περισσότερο).
Τα πράσινα επαγγέλματα συνδέονται επίσης με τη βιομηχανία στο σύνολό της, ως αποτέλεσμα της γενικότερης απαίτησης προς τους βιομηχάνους να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι
περιβαλλοντικά και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των πόρων, απαιτώντας βελτίωση των
μεθόδων παραγωγής και χρήση νέων τεχνολογιών (στη Δανία ονομάζονται καθαρής τεχνολογίας). Αυτή η ευρύτερη απαίτηση είναι ίσως πιο σαφής στη στρατηγική βιομηχανικού ακτιβισμού
του Ηνωμένου Βασιλείου που επιδιώκει να επικεντρώσει τις βιομηχανικές επενδύσεις έρευνας
& ανάπτυξης11 σε παγκοσμίως σημαντικές τεχνολογίες και κλάδους που συμπεριλαμβάνουν βιομηχανίες χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Αυτό είναι, επίσης, αυτονόητο στις στρατηγικές
βιομηχανικών επενδύσεων στην Εσθονία.

2.3. Επισκόπηση των επαγγελμάτων που δημιουργούν ζήτηση
για πράσινες δεξιότητες
Οι μελέτες περίπτωσης για κάθε κράτος-μέλος προσδιόρισαν μια σειρά συγκεκριμένων επαγγελμάτων που δημιούργησαν ζήτηση για πράσινες δεξιότητες. Αυτά τα επαγγέλματα και το σχετικό πλαίσιο για κάθε τομέα ξεχωριστά συνοψίζονται στον Πίνακα 3.

11 Στο αρχικό: R&D = Research & Development

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

33

Πίνακας 3. Επισκόπηση των μελετών περιπτώσεων των κρατών-μελών
σχετικά με τις πράσινες δεξιότητες
Τομέας

Επάγγελμα

ΔΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ EΣΘΟΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Νέα
Μεταποιητικές
βιομηχανίες
Ενέργεια

Έρευνα και κατάρτιση
Διαχείριση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας
Ηλιακή ενέργεια

3

3
3

Αιολική ενέργεια
Απόβλητα
Υπηρεσίες

3

Ανακύκλωση αποβλήτων
Πράσινη διοίκηση
επιχειρήσεων
Ενεργειακός έλεγχος /
έξυπνη ενέργεια

3

3

3

3

3
3
3

3
3

3

3

Πιο πράσινα
Γεωργία και αλιεία
Πρωτογενής τομέας Δασοκομία / διαχείριση της
γης
Ενέργεια

Νερό
Απόβλητα

Κατασκευές

3
3

3

Θαλάσσια τεχνολογία
Ηλεκτρισμός
Πυρηνική
Συντήρηση μονάδων
αφαλάτωσης
Ανακύκλωση και διαχείριση
αποβλήτων
Σχέδια για την αναβάθμιση
των δεξιοτήτων σε όλα
τα επαγγέλματα του
κατασκευαστικού τομέα
Εγκαταστάσεις τεχνολογιών

3

3
3
3
3

3

3
3

Μηχανικά Συστήματα

3

Οικολογικός Σχεδιασμός
Υπηρεσίες

3

3

Ενεργειακός έλεγχος

3

Εμπόριο άνθρακα

3

Αναδιαμόρφωση/επανακατάρτιση
Βιομηχανίες
εξόρυξης

Εξορύξεις πετρελαίου

Μεταποιητικές
βιομηχανίες

Χημικός Τεχνικός

Κατασκευή
Ενέργεια

Μεταφορές

Ναυπηγική για την κατασκευή
ανεμογεννητριών
(διαφοροποίηση)
Επιχειρηματίες ηλιακής
ενέργειας
Ηλεκτρισμός
Οχήματα χαμηλών εκπομπών
άνθρακα

3
3

3
3

3

3
3
3

3

3
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Προσεγγίσεις για την πρόβλεψη
αναγκών σε δεξιότητες
Το πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει τα κράτη-μέλη για την αναγνώριση των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες, είναι καλά εδραιωμένο και οργανωμένο κυρίως γύρω από τα τυπικά προσόντα ή τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανά τομέα. Η αναγνώριση των πράσινων δεξιοτήτων δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των συστημάτων και πραγματοποιείται κυρίως
ad hoc σε επίπεδο περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Περιφερειακές ή τοπικές αρχές,
κλαδικοί φορείς, ακόμη και οι ίδιες οι εταιρείες είναι συνήθως οι πρώτοι που εντοπίζουν ανάγκες
σε πράσινες δεξιότητες, αλλά χαρακτηρίζονται συχνά από έλλειψη συντονισμού και τυπικών μεθόδων για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες.

3.1. Εργαλεία και θεσμικό πλαίσιο
Στα περισσότερα κράτη-μέλη, ο γενικός καθορισμός των αναγκών σε δεξιότητες, ως βάση για την
ανταπόκριση σε αυτές, χρήζει βελτίωσης. Η βελτίωση αυτή αφορά τόσο στις ανάγκες σε δεξιότητες με
γνώμονα το περιβάλλον, όσο και την οικονομία, εν γένει.
Στη Δανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, υπάρχει καθιερωμένο θεσμικό πλαίσιο, που αντανακλά
τις εξελίξεις των αναγκών σε δεξιότητες, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το πλαίσιο αυτό
συνδυάζει την ποσοτική πρόβλεψη, τις ποιοτικές εκτιμήσεις των αναγκών και τον τυπικό και
άτυπο διάλογο με τους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό το πλαίσιο είναι δομημένο
γύρω από συστήματα προσόντων και από καθιερωμένες δραστηριότητες ανά τομέα και βασίζεται σημαντικά στις συνεισφορές των κοινωνικών εταίρων. Αυτό είναι ιδιαίτερα ισχυρό για την
υποστήριξη του γερμανικού συστήματος μαθητείας.
Στη Γαλλία, η χρήση των παρατηρητηρίων για την πρόβλεψη των επαγγελματικών αλλαγών,
βασισμένη στη συνεργασία μεταξύ διαφόρων παραγόντων της αγοράς εργασίας, είναι ίσως ένα
από τα πιο καλά αναπτυγμένα συστήματα. Το νέο σχέδιο για την καθιέρωση των πράσινων επαγγελμάτων περιλαμβάνει τη σύσταση ενός νέου παρατηρητηρίου για τα αναδυόμενα περιβαλλοντικά επαγγέλματα. Η Γαλλία εισήγαγε επίσης την «άδεια pro», η οποία πιστοποιεί την παροχή
επαγγελματικής κατάρτισης με βάση σαφώς καθορισμένες εκτιμήσεις αναγκών, που απαιτούν
επανεξέταση και επικαιροποίηση κάθε τέσσερα έτη, με σκοπό οι φορείς κατάρτισης να εξασφαλίζουν άμεση ανατροφοδότηση από τη βιομηχανία, σχετικά με τις ανάγκες της.
Η Βρετανία προωθεί ένα νέο σύστημα για τον εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες και τη
διάρθρωσή τους, ως βάση για την ανάπτυξη στρατηγικών εκπαίδευσης και κατάρτισης (Πλαίσιο
7). Αυτό πραγματοποιείται σε περιφερειακή κλίμακα, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης, με συμβούλια δεξιοτήτων ανά τομέα, ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι
ανάγκες της βιομηχανίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο ίδρυσε την Επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου
για την Απασχόληση και τις Δεξιότητες, με σκοπό να πραγματοποιεί ετήσιο έλεγχο δεξιοτήτων,
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με σαφή εντολή να αναγνωρίζονται οι πράσινες δεξιότητες που απαιτούν οι εργοδότες σε τομείς
προτεραιότητας.

Πλαίσιο 7. Αναδιαμορφώνοντας το σύστημα ανταπόκρισης του Ηνωμένου Βασιλείου
στις ανάγκες για δεξιότητες
Τον Απρίλιο του 2010, το σύστημα ανάπτυξης δεξιοτήτων στη Βρετανία πέρασε από μια σημαντική αλλαγή,
όταν το Συμβούλιο Μάθησης και Δεξιοτήτων έπαψε να υπάρχει και η ευθύνη για την εκπαίδευση, τη μάθηση
και τις δεξιότητες για τους νέους κάτω των 18 ετών μεταφέρθηκε στις τοπικές αρχές, ενώ ο οργανισμός
για τη χρηματοδότηση νέων δεξιοτήτων ανέλαβε την ευθύνη της εκπαίδευσης ενηλίκων και της πολιτικής
για τις δεξιότητες. Ο οργανισμός αυτός είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση ενός δικτύου φορέων παροχής
κατάρτισης, όπως κολέγια και ινστιτούτα διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης και είναι σε θέση να καλύψει
ανάγκες σε δεξιότητες σε ολόκληρη την Αγγλία. Οι προτεραιότητες χρηματοδότησης θα εξαρτηθούν από
τις περιφερειακές στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων, όπως διαμορφώνονται από τις υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης, τα συμβούλια δεξιοτήτων ανά τομέα και τις τοπικές αρχές. Αυτό θα στηρίξει την ενεργή
βιομηχανική πολιτική μέσω της κατανομής των κονδυλίων σε συγκεκριμένους τομείς και αγορές.
Στο πλαίσιο του νέου συστήματος, η βρετανική Επιτροπή για την Απασχόληση και τις Δεξιότητες θα παρουσιάζει ετησίως τα αποτελέσματα ενός εθνικού ελέγχου των στρατηγικών δεξιοτήτων. Ο έλεγχος αυτός
θα προβλέπει και θα αναγνωρίζει ανάγκες δεξιοτήτων σε 25 τομείς, συμπεριλαμβανομένων διεξοδικών
μελετών περιπτώσεων των τομέων που προσδιορίζονται από την κυβερνητική στρατηγική με σύνθημα «νέα
βιομηχανία, νέες θέσεις εργασίας». Ο έλεγχος, επίσης, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας «στρατηγικής
στρατηγικών δεξιοτήτων», η οποία θα στοχεύει σε κενά και ελλείψεις δεξιοτήτων σε αναδυόμενες βιομηχανίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η στρατηγική αυτή θα χρησιμοποιηθεί από την καινούρια υπηρεσία
χρηματοδότησης δεξιοτήτων και από οργανισμούς δεξιοτήτων σε αποκεντρωμένες διοικητικές αρχές, για
την παροχή δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται σε εθνικές και περιφερειακές τομεακές προτεραιότητες.
Η Εσθονία, όπου το πλαίσιο για την αναγνώριση και ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι ακόμα σε
πρώιμο στάδιο, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη βιομηχανία για τον προσδιορισμό και την παροχή
των δεξιοτήτων που απαιτούνται στα πράσινα επαγγέλματα, στις περιπτώσεις που τα ίδια τα
επαγγέλματα δεν έχουν αναγνωριστεί στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών ως τόσο σημαντικά,
ώστε να οδηγήσουν σε μια πιο πράσινη οικονομία και η κατάρτιση παρέχεται μέσα από το επίσημο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

3.2. Πρόβλεψη αναγκών σε πράσινες δεξιότητες ως βάση
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
Η πρόβλεψη των αναγκών σε πράσινες δεξιότητες τείνει να πραγματοποιείται ad hoc, κυρίως από τους
περιφερειακούς φορείς και τη βιομηχανία, συνήθως σε μικρή κλίμακα και σε σχέση με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα.
Η εμπειρία από τις επιλεγμένες χώρες δείχνει ότι, ακόμη κι όταν υπάρχουν εδραιωμένα θεσμικά συστήματα, εξακολουθεί να υπάρχει εξάρτηση από πρωτοβουλίες σε περιφερειακό/τοπικό
και τομεακό/εταιρικό επίπεδο. Ακόμα και στη Γαλλία, ο εντοπισμός συγκεκριμένων αναγκών σε
δεξιότητες στον κατασκευαστικό τομέα και οι σχετικές δράσεις κάλυψης των αναγκών αυτών,
έτειναν να είναι ad hoc και οδήγησαν σε αρκετά ασυντόνιστα προγράμματα και πρωτοβουλίες.
Τα κράτη μέλη, πλην της Γαλλίας με το νέο σχέδιο κινητοποίησης, δε φαίνεται να έχουν
αναλάβει, επίσημα, ενέργειες για την πρόβλεψη σε δεξιότητες ή την πρόβλεψη για πράσινα
επαγγέλματα – προβλέψεις σε εθνικό επίπεδο, βασισμένες λίγο ή καθόλου σε επίσημα ποσοτικά
μοντέλα. Οι περισσότερες προσεγγίσεις τείνουν να είναι πολύ λιγότερο τυπικές, και συνίστανται
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σε έρευνες εργοδοτών και σε διάφορες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους, αναφορικά με
τις δεξιότητες, τις ελλείψεις και τα κενά δεξιοτήτων.
Πλαίσιο 8. Συνεργασία για την ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οκτώ φορείς (AssetSkills, Cogent, ConstructionSkills, EU Skills, Lantra, SEMTA,
SummitSkills and ECITB) έχουν συνεργαστεί για να παραδώσουν μια στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με χρηματοδότηση από το Τμήμα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη
στήριξη του κεντρικού σχεδιασμού και με συνεισφορές σε είδος από διάφορους φορείς. Το έργο θα παραδώσει μια ανάλυση δεξιοτήτων για τον αναδυόμενο αυτό τομέα, που θα καλύπτει ειδικές, μεταφερόμενες
και διατομεακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης προσφοράς και ελλείψεων. Ολόκληρη η
αλυσίδα εφοδιασμού είναι στοχοθετημένη και συμπεριλαμβάνει έρευνα και ανάπτυξη, ανάπτυξη και οργάνωση, σχεδιασμό και διατήρηση, κατασκευή και εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση. Η διευθύνουσα ομάδα
περιλαμβάνει εκπροσώπους από φορείς, καθώς και από κυβερνητικές υπηρεσίες από όλη τη Βρετανία. Το
έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2010.

Η βρετανική κυβέρνηση ξεκίνησε μια διαδικασία διαβούλευσης το Μάρτιο του 2010, σχετικά
με τις προτεραιότητες σε βασικές δεξιότητες και τις προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούν, εάν η χώρα θέλει να βοηθήσει τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν των ευκαιριών, στους τομείς – κλειδιά, για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και να
ενσωματώσουν τις απαραίτητες δεξιότητες σε όλους τους τομείς, ώστε η Βρετανία να μπορέσει
να οδηγηθεί σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποτελεσματικής
αξιοποίησης των πόρων. Η διαδικασία διαβούλευσης αναζητά απόψεις για τις προτεραιότητες,
τις προκλήσεις και τα διαπιστωμένα κενά και επιδιώκει να διερευνήσει πώς μπορούν να δοθούν καλύτερα κίνητρα στις επιχειρήσεις και να ενθαρρυνθούν ώστε να ανταποκριθούν μέσω
των απαραίτητων δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα. Η διαδικασία εξετάζει επίσης πώς το σύστημα
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων μπορεί να ανταποκριθεί, ώστε να είναι εστιασμένο στις ανάγκες
των επιχειρήσεων. Η διαβούλευση θα πρέπει να κλείσει τον Ιούνιο του 2010 και η κυβέρνηση θα
υποβάλει εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα το Φθινόπωρο του 2010.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ανταπόκριση στις ανάγκες
για δεξιότητες
Οι στρατηγικές ανάπτυξης πράσινων δεξιοτήτων ποικίλλουν μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών. Οι περιφερειακοί φορείς είναι συχνά υπεύθυνοι για
τις βασικές δράσεις στις εθνικές στρατηγικές για τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης και της παροχής δεξιοτήτων. Εκεί που η ανάπτυξη δεξιοτήτων τείνει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων
προγραμμάτων στην ανώτατη εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Στην περίπτωση
που τα επίσημα συστήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων δεν είναι σε θέση να παράσχουν την απαραίτητη κατάρτιση, έχει παρατηρηθεί ένα μίγμα προγραμματισμένων και ad hoc μέτρων, με τη
συμμετοχή τοπικών αρχών, τομεακών αντιπροσώπων και εταιρειών.

4.1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στα πράσινα
επαγγέλματα στο πλαίσιο των υφιστάμενων συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης
Η φύση των στρατηγικών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα πράσινα επαγγέλματα εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από προηγούμενη ανταπόκριση σε αλλαγές ικανοτήτων με γνώμονα το περιβάλλον, στο πλαίσιο
των επίσημων συστημάτων απόκρισης σε βασικές δεξιότητες. Εκτός από την επίσημη εκπαίδευση και
τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 12, κλαδικοί φορείς και συνδικαλιστικές
οργανώσεις παρέχουν, συχνά, προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για συγκεκριμένα επαγγέλματα,
όπου υπάρχει άμεση ανάγκη για νέες πράσινες δεξιότητες.
Στη Δανία, τη Γερμανία και ιδιαίτερα την Εσθονία, οι στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων χαρακτηρίζονται κυρίως από προγράμματα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μαθητείες και άλλες πρωτοβουλίες που είναι ενσωματωμένες στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα.
Στη Γερμανία, η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών έχει ήδη επηρεάσει έντονα το
γερμανικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης τα τελευταία χρόνια. Η προστασία του περιβάλλοντος έχει συμπεριληφθεί, τόσο στην εναλλασσόμενη επαγγελματική κατάρτιση, όσο και
στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ νέα αρχικά προγράμματα κατάρτισης και πανεπιστημιακές μελέτες εισήχθησαν, όπως, επίσης, προστέθηκαν πτυχία με ειδίκευση στο περιβάλλον. Οι
εταιρείες αναμένουν γενικά παροχή εκπαίδευσης από τα δημόσια συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Αυτό εξηγεί γιατί υπάρχουν πολύ λίγες πρόσθετες ή εναλλακτικές πρωτοβουλίες σε
αυτό το «κυρίαρχο» δημόσιο σύστημα. Η βιομηχανία, πράγματι, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
12 Στο αρχικό: VET = Vocational Education and Training
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στην αναδιοργάνωση των πανεπιστημιακών μαθημάτων και συνεργάζεται στενά με τους φορείς
παροχής κατάρτισης.
Περαιτέρω, δεδομένου ότι η Γερμανία έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών
για αρκετές δεκαετίες, οι δραστηριότητες κατάρτισης εγκατέλειψαν την αρχική - περισσότερο
εταιρικά προσανατολισμένη - φάση εδώ και πολύ καιρό. Η εκπαίδευση για πράσινα επαγγέλματα
αποτελεί μια καθιερωμένη περιοχή της δημόσιας επαγγελματικής κατάρτισης.
Στη Δανία, το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί μια καλή βάση
για τις απαιτούμενες στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ορισμένες αλλαγές προτείνονται,
ωστόσο, στην μετα-δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι αλλαγές που απαιτούνται σε μαθησιακά αποτελέσματα σχετικά με το
περιβάλλον. Το τρέχον σύστημα είναι εν μέρει μια αντανάκλαση της συνεχιζόμενης εξέλιξης των
ικανοτήτων με γνώμονα το περιβάλλον και της ανάπτυξης πράσινων επαγγελμάτων.
Επιπλέον, τα προγράμματα της αγοράς εργασίας που βασίζονται στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ενηλίκων για ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες έχουν διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στην εξομάλυνση των διαρθρωτικών αλλαγών και των πράσινων διαδικασιών, δεδομένου
ότι ανταποκρίνονται σημαντικά στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Περαιτέρω αλλαγές, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης περιβαλλοντικής επένδυσης σε απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα,
μπορεί να αντικατοπτρίζονται στις μελλοντικές αναθεωρήσεις των προγραμμάτων σπουδών και
των απαιτούμενων προσόντων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα πράσινα
επαγγέλματα στον κατασκευαστικό τομέα είναι ένα καλό παράδειγμα στρατηγικής ανάπτυξης
δεξιοτήτων, με τη διαμόρφωση μελλοντικών αλλαγών στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης.
Στην Εσθονία, η ανάπτυξη του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως μέρος της ευρύτερης αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού του κράτους, φέρνει μαζί της νέες ικανότητες
για τη διαχείριση μιας πιο πράσινης βιομηχανίας. Ωστόσο, η απουσία προηγούμενης εμπειρίας
ανταπόκρισης στις αλλαγές ικανοτήτων που σχετίζονται με το περιβάλλον δείχνει, ότι το να μεταφραστούν εθνικές διατάξεις σε ειδικές απαιτήσεις μιας πιο πράσινης διαδικασίας, μπορεί να
χρειαστεί σημαντική προσπάθεια και πόρους για την «ακριβή προσαρμογή».
Στην Ισπανία, η αυτόνομη περιφερειακή δομή συνεπάγεται ότι οι στρατηγικές ανάπτυξης
δεξιοτήτων τείνουν να έχουν έναν ισχυρότερο περιφερειακό χαρακτήρα. Σε συνδυασμό με σαφή
αιτήματα από τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του νερού, έχουν διαμορφωθεί
καλά αναπτυγμένες στρατηγικές, οι οποίες έχουν καθιερωθεί ως μέρος των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης ή της διαχείρισης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί για να εξασφαλιστεί ο διπλός στόχος της μείωσης του προβλήματος
της λειψυδρίας και της μείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας. Η ανάπτυξη των
τομέων του νερού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό από
την εθνική και περιφερειακή χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης, που αφορούν στους
ανέργους και τους εργαζόμενους των ΜΜΕ. Πολλά από τα συστήματα αυτά χρηματοδοτούνται
από δημόσιους πόρους, αλλά παρέχονται από εξωτερικούς εκπαιδευτές (Πλαίσιο 9).
Στη Γαλλία, υπάρχουν επίσης αναγνωρισμένα συστήματα για τη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να ακολουθεί τις αλλαγές
σε «αναφορές» ή στα συστατικά συγκεκριμένων επαγγελμάτων, που αντικατοπτρίζουν νέες ή
μεταβαλλόμενες ικανότητες. Αυτή η ανανέωση των επαγγελμάτων μπορεί να φανεί ιδιαίτερα
στον τομέα της γεωργίας και της ενέργειας. Ωστόσο, η διαδικασία, ιδιαίτερα για την αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση, μπορεί να διαρκέσει πολλά έτη, μειώνοντας έτσι την ανταπόκριση σε
μεταβαλλόμενες ανάγκες. Η ανικανότητα του συστήματος να ανταποκριθεί αρκετά γρήγορα στη
ζήτηση για αλλαγές στα προσόντα στον κατασκευαστικό τομέα, ώστε να καθρεφτίσει καλύτερα
τη θεώρηση της ενεργειακής απόδοσης, αποτελεί ένα παράδειγμα του προβλήματος.
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Πλαίσιο 9. Εκπαίδευση των επιχειρηματιών ηλιακής ενέργειας μέσα από το πράσινο
πρόγραμμα προσλήψεων στην Ισπανία
Το πράσινο πρόγραμμα προσλήψεων (Emplea Verde) έχει ως στόχο τη δημιουργία  1 000 νέων πράσινων
εταιριών, την παροχή κατάρτισης σε δεξιότητες για 50 000 εργαζομένους και τη βελτίωση της απασχόλησης και του περιβάλλοντος με τη δημιουργία στρατηγικών συνδέσμων μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα. Με έναν προϋπολογισμό 44.1 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-13, το πράσινο πρόγραμμα
προσλήψεων επιδοτεί έργα που προσβλέπουν στην εκπαίδευση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών ικανοτήτων των αυτό-απασχολούμενων και των εργαζομένων σε ΜΜΕ.
Το Ίδρυμα για τη Βιοποικιλότητα και ο Οργανισμός Επιχειρηματιών για τις Εγκαταστάσεις Τηλεπικοινωνιών
(FENIE) έλαβαν χρηματοδότηση μέσω αυτού του προγράμματος, με σκοπό την παροχή κατάρτισης σε δεξιότητες που αφορούν σε τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στον κατασκευαστικό
τομέα. Το πρόγραμμα αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεξιοτήτων για όλες τις φάσεις που σχετίζονται με την έναρξη έργων ηλιακής ενέργειας, από τον τεχνικό σχεδιασμό και τον προσανατολισμό των ηλιακών ελασμάτων, έως τις διοικητικές, διευθυντικές και άλλες επιχειρηματικές λειτουργίες που στηρίζουν τη
δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών ενεργειακών εταιρειών και βοηθούν τις εταιρίες ηλεκτρικής εγκατάστασης
να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά την ηλιακή ενέργεια.
Η γαλλική εμπειρία υπογράμμισε, επίσης, μια σημαντική αύξηση της ζήτησης για νέες ικανότητες και αναθεωρημένα προσόντα, ενώ λίγοι εκπαιδευτικοί έχουν καταρτιστεί στα αναθεωρημένα πρότυπα.
Η ανταπόκριση της παροχής συνεχιζόμενης κατάρτισης είναι υψηλότερη και αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων κατάρτισης για 5000 θέσεις απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων στην ενεργειακή απόδοση.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνει χώρα η μετάβαση σε ένα νέο σύστημα, ώστε να ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός των αναγκών σε δεξιότητες, με επενδύσεις και καθορισμό προδιαγραφών,
στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο σχεδιασμό των προγραμμάτων
σπουδών και των απαιτούμενων προσόντων. Η εισαγωγή του νέου συστήματος τον Απρίλιο του
2010, θα απαιτήσει χρόνο για να καθιερωθεί. Ωστόσο, η ενσωμάτωση στο σύστημα των φορέων
περιφερειακής ανάπτυξης, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης, θα πρέπει να βελτιώσει το μετασχηματισμό των αναγκών σε απαντήσεις. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης είναι εν μέρει επιφορτισμένες με το συντονισμό
των επενδυτικών προγραμμάτων σε βιομηχανίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα
πρέπει να υπάρχει, θεωρητικά τουλάχιστον, ένα σαφές πλαίσιο για την αντιμετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή που σχετίζεται με τη βιομηχανική
αλλαγή.
Πλαίσιο 10. Προώθηση του οικολογικού σχεδιασμού στη Γαλλία
Ο οικολογικός σχεδιασμός στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των προϊόντων σε όλη
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και είναι μια από τις προτεραιότητες-κλειδιά της εθνικής στρατηγικής
για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συμπεριλαμβάνει παράγοντες του κύκλου του προϊόντος, όπως το σχεδιασμό,
την κατασκευή, την προώθηση, το εμπόριο και τέλος, την κατανάλωση. Υπάρχει μια σειρά νομοθετικών και
κανονιστικών κινήτρων για την προώθηση του οικολογικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της γαλλικής
ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων και της Οδηγίας 2005/32/EΚ της ΕΕ, ενώ οι εταιρίες υιοθετούν με
αυξανόμενο ρυθμό μια προσέγγιση οικολογικού σχεδιασμού στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε
να ανταποκριθούν στις εξελίξεις της αγοράς.
Το δίπλωμα κατάρτισης στον οικολογικό σχεδιασμό, την ενέργεια και το περιβάλλον δημιουργήθηκε στο
Πανεπιστήμιο του Nancy με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες της βιομηχανίας, που απορρέουν από
την αύξηση των προσδοκιών του τελικού χρήστη, οι οποίες είναι σχετικές με το περιβάλλον και τη βιώσιμη
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ανάπτυξη στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού των βιομηχανικών προϊόντων. Το δίπλωμα έχει σχεδιαστεί ώστε
να καλύπτει ένα ευρύ πεδίο ικανοτήτων και έχει εφαρμογή σε μια μεγάλη γκάμα προφίλ θέσεων εργασίας,
όπως υπεύθυνοι έργου, σύμβουλοι, διαχειριστές αποβλήτων και λειτουργοί δημοσίων αρχών. Το δίπλωμα
είναι ευρέως αναγνωρισμένο από επιχειρηματίες και εταιρίες, που ζητούν τώρα ένα δεύτερο δίπλωμα κατάρτισης στον οικολογικό σχεδιασμό, βασισμένο σε παρόμοια δομή, αλλά επικεντρωμένο στις ΜΜΕ.

4.2. Περιφερειακές/τοπικές και τομεακές/εταιρικές δράσεις
ανταπόκρισης στις ανάγκες των πράσινων επαγγελμάτων
Τα καθιερωμένα συστήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων δεν είναι πάντοτε σε θέση να ανταποκριθούν στις
νέες ανάγκες σε δεξιότητες. Συχνά, η κλίμακα ή ο ρυθμός των αλλαγών είναι τέτοιοι, που απαιτούνται
ad hoc πρωτοβουλίες, καθοδηγούμενες από τις επείγουσες ανάγκες των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών που ζητούν τοπικές ή/και τομεακές αποκρίσεις.
Οι περιφέρειες αποτελούν, όλο και περισσότερο, σημαντικούς παράγοντες για την αναγνώριση των αναγκών σε δεξιότητες και την οργάνωση της παροχής εκπαίδευσης σχετικής με
τα πράσινα επαγγέλματα. Αυτό είναι εμφανές κυρίως στην Ισπανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και σε μικρότερο βαθμό στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη. Οι αυτόνομες περιφέρειες
στην Ισπανία έχουν υπάρξει δραστήριες στην αναγνώριση των αναγκών σε δεξιότητες για τα νέα
πράσινα επαγγέλματα και για τα υπάρχοντα επαγγέλματα που γίνονται πιο πράσινα. Κυρίως, η
Extremadura και η Navarre θεωρούνται πρωτοπόρες και προσεγγίζονται συχνά για συμβουλές σε
θέματα ανάπτυξης δράσεων κατάρτισης. Η εμπειρία της Navarre στην οργάνωση της επέκτασης
της παροχής εκπαίδευσης για ανανεώσιμους τομείς είναι πραγματικά αξιοσημείωτη.
Πλαίσιο 11. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα παραγωγής
ανανεώσιμης ενέργειας στην περιφέρεια της Navarre
Από το 1994, όταν δεν υπήρχε παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στη Navarre, η περιοχή έχει επεκτείνει
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 65% με στόχο το 100% κατά τα επόμενα
χρόνια. Η Navarre ήταν σε θέση να καλύψει τις θέσεις εργασίας που απαιτούνταν για αυτή τη νέα απασχόληση, διευκολύνοντας την ταχεία επέκταση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην περιοχή
τα τελευταία 15 χρόνια. Η περιφερειακή κυβέρνηση συνεργάστηκε με την Ίδρυμα Cenifer για την ανάπτυξη
της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού και για να εξασφαλίσει την εξάπλωσή της σε μεγάλη κλίμακα.
Οι δράσεις ανταπόκρισης των εταιριών είναι επίσης σημαντικές, ιδίως όταν αναπτύσσονται
νέα επαγγέλματα, με σημαντικές αλλαγές στον αριθμό και το επίπεδο των ικανοτήτων που απαιτούνται. Το φάσμα των πρωτοβουλιών των εταιρειών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, ιδιαίτερα της αιολικής ενέργειας (χερσαία και υπεράκτια) και της ηλιακής θερμικής ενέργειας, ως
απάντηση στην πολύ υψηλή τεχνολογία και την επέκταση της παραγωγής, δείχνει την ανάγκη
για εταιρική ηγεσία που να υποστηρίζεται από τις περιφερειακές και τοπικές (και μερικές φορές
εθνικές) επενδύσεις, για το σχεδιασμό και την παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης.
Οι δράσεις δεν ασχολούνται με τις θεμελιώδεις ελλείψεις δεξιοτήτων και τις καθυστερήσεις
που εντοπίσθηκαν στην υποκείμενη αγορά εργασίας για τα παράγωγα, αλλά εστιάζουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων διαφόρων επαγγελμάτων, όπως έμποροι και μεσίτες στον κλάδο του
πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ενέργειας, διαχειριστές γραφείου συναλλαγών, τεχνικό
και οικονομικό προσωπικό στις επιχειρήσεις που διαθέτουν πιστοποιητικά εκπομπών, δικηγόροι,
λογιστές, ελεγκτές και ανώτεροι υπεύθυνοι, οι οποίοι πρέπει να κατανοήσουν την ανάγκη της
συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις για τις εκπομπές ρύπων.
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Πλαίσιο 12. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σχετικών με το εμπόριο του άνθρακα
Σε απάντηση των αναγκών σε δεξιότητες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που αναγνωρίστηκαν από το Συμβούλιο Δεξιοτήτων Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, η “European Climate Exchange” έχει
παράγει μια σειρά από δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, που περιλαμβάνουν πρακτικές δεξιότητες για την κατανόηση των εργαλείων συναλλαγών, τη λειτουργία των αγορών άνθρακα και την άμεση
εφαρμογή της γνώσης σε διαφορετικά επαγγέλματα σχετικά με το εμπόριο άνθρακα.

4.3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο της πράσινης αναδιάρθρωσης
Η πράσινη αναδιάρθρωση αφορά σε δράσεις ad hoc, σχεδιασμένες κατά περίπτωση, ακόμα κι όταν
υπάρχει στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής.
Σε σύγκριση με τα συστήματα ανταπόκρισης στις ανάγκες των επαγγελμάτων που γίνονται
πιο πράσινα, η εμπειρία στις χώρες που εξετάστηκαν δείχνει ότι, οι δράσεις στο πλαίσιο της
αναδιάρθρωσης είναι πολύ περισσότερο ad hoc, καθώς πρόκειται για ευκαιριακές απαντήσεις
στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, που αντικατοπτρίζονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις σε
δεξιότητες.
Αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εκάστοτε περίπτωση και
είναι χτισμένες γύρω από τις προσπάθειες αναγέννησης συγκεκριμένων περιοχών/τοποθεσιών
ή κλάδων/ εταιρειών (Πλαίσιο 13). Ακόμη κι εκεί που υπάρχουν εθνικές στρατηγικές, όπως για
παράδειγμα ο αυτοκινητιστικός τομέας, εξακολουθεί να υπάρχει εξάρτηση από πρωτοβουλίες σε
περιφερειακό ή εταιρικό επίπεδο, προκειμένου να σχεδιαστούν δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Η μέχρι τώρα εμπειρία στα επιλεγμένα κράτη μέλη δείχνει ότι η κλίμακα της πράσινης αναδιάρθρωσης δεν είναι μεγάλη, με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες να επικεντρώνονται στους τομείς
της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας.
Πλαίσιο 13. Επανεκπαιδεύοντας εργαζόμενους στον τομέα της ενέργειας στην Εσθονία
Στην Εσθονία, οι αλλαγές στον τομέα της ενέργειας είναι ραγδαίες τα τελευταία 15 χρόνια, δημιουργώντας
νέες προκλήσεις για την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση. Νέες ανάγκες σε δεξιότητες έχουν εν μέρει προκύψει,
ως αποτέλεσμα των αλλαγών της αγοράς και των διαρθρωτικών αλλαγών που απορρέουν από στρατηγικές
και κανονισμούς σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο της ΕΕ.
Η Eesti Energia AS (EE) είναι μια κρατική εταιρία που ασχολείται με την παραγωγή, την πώληση και τη
διανομή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η επίτευξη των στρατηγικών της στόχων για τη μείωση των
εκπομπών CO2 κατά την παραγωγή ενέργειας, απαιτεί μεγάλης κλίμακας μετασχηματισμό των μεθόδων
παραγωγής και του καθεστώτος διαχείρισης. Αυτό έχει δημιουργήσει την ανάγκη για αρκετά νέα επαγγέλματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο χειρισμός και η διεύθυνση σε αιολική και υδροηλεκτρική μονάδα, η
συμπαραγωγή θερμότητας, η καύση σε ρευστοστερεά κλίνη, ο ενεργειακός έλεγχος, καθώς και ο προγραμματισμός και η διαχείριση της τεχνολογίας.
Η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση παρέχεται σε αυτούς τους τομείς, καλύπτοντας πρακτικά όλες τις ομάδες του
προσωπικού. Τα μαθήματα παραδίδονται σε έξι θεματικές ενότητες για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 6
ή 12 μηνών. Το πρόγραμμα αποτελείται από διαλέξεις, εκδρομές και σεμινάρια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Συμπεράσματα και προτάσεις
Τα υπάρχοντα συστήματα για την αναγνώριση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα Κράτη Μέλη
που ερευνώνται στην παρούσα έκθεση, θα μπορούσαν να βελτιωθούν, ώστε να ενσωματώσουν
στρατηγικά μέτρα για την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων και την υποστήριξη της μετάβασης
σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η εμπειρία από τη Γαλλία και το νεοσυσταθέν
σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου θα προσφέρουν πολύτιμα μαθήματα για τις εθνικές στρατηγικές ανάπτυξης πράσινων δεξιοτήτων, αλλά λόγω των ιδιαίτερα διαφοροποιημένων συστημάτων
αντιμετώπισης των δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), κάθε Κράτος Μέλος
θα πρέπει να αναπτύξει μια διαφορετική προσέγγιση. Στην παρούσα έκθεση έχουν εντοπιστεί οι
καλές πρακτικές, οι οποίες σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα θεσμικών ρυθμίσεων και κυβερνητικών επιπέδων.

5.1. Συμπεράσματα
5.1.1 Περιβαλλοντικές στρατηγικές και αποκρίσεις στην ανάγκη για δεξιότητες
Οι περιβαλλοντικές στρατηγικές είναι καλά ανεπτυγμένες στα περισσότερα κράτη μέλη και
έχουν μια μακρά ιστορία στο να οδηγούν σε βελτίωση της νομοθεσίας, σε υψηλότερα επίπεδα
και σε επενδύσεις. Οι στρατηγικές αυτές έχουν αναβαθμιστεί στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής
με νέες πολιτικές και στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και με σχέδια
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Αυτό με τη σειρά του έχει προκαλέσει μια σχεδόν καθολική επικέντρωση στον τομέα της
ενέργειας (ιδίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), καθώς και σε δραστηριότητες με χρήση
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση, ιδιαίτερα στα κτίρια και τις μεταφορές. Η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγαν ειδικά πράσινα πακέτα στήριξης ως μέρος
των απαντήσεων στην οικονομική κρίση. Αυτά τα πακέτα ενίσχυσαν τις προτεραιότητες που
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Επίσης, προώθησαν ένα μέτρο πράσινης αναδιάρθρωσης,
επενδύοντας σε παραδοσιακούς τομείς που μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση προϊόντων
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με μεγάλες επενδύσεις στον αυτοκινητιστικό τομέα.
Ωστόσο, ενώ οι στρατηγικές για την κλιματική και περιβαλλοντική αλλαγή αναγνωρίζουν την
ανάγκη για δεξιότητες, που θα επιτρέψουν στους παραγωγούς να ανταποκριθούν στις κατευθυντήριες πολιτικές, δεν υπάρχουν στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων για το περιβάλλον, εκτός
από το γαλλικό σχέδιο για την κινητοποίηση πράσινων επαγγελμάτων. Υπάρχουν, ωστόσο, μια
σειρά από τομεακά ή περιφερειακά συστήματα στα περισσότερα Κράτη Μέλη, τα οποία έχουν
σχεδιαστεί για να βοηθήσουν, με τον καθορισμό ιδιαίτερων υποσυνόλων αναγκών σε δεξιότητες,
και να αναπτύξουν δράσεις, όπως:
(α) η Δανική επιτροπή εμπορίου και βιομηχανίας αναπτύσσει μια σειρά προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης13 για την αγορά εργασίας, άμεσα συνδεδεμένων
με μια βιομηχανία ενεργειακά αποδοτική και φιλική προς το κλίμα,
13 Στο αρχικό: VET = Vocational Education and Training
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(β) στην Ισπανία, οι κοινωνικοί εταίροι, όπως οι επιχειρηματικές ενώσεις, τα ιδρύματα, τα
συνδικάτα ή τα ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προσδιορισμού των δεξιοτήτων και της κατάρτισης,
(γ) στη Γαλλία, τα περιφερειακά σχέδια για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης
καθορίζουν μεσοπρόθεσμους στόχους για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, που απευθύνονται στους νέους και τους ενήλικες, ώστε να εξασφαλίσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη,
(δ) στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επαγγελματικοί σύλλογοι δραστηριοποιούνται στον εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, και οι ομάδες εμπορίου
εμπλέκονται άμεσα στην ανάπτυξη των προσόντων για τους τομείς τους,
(ε) στη Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Ένωση Αιολικής Ενέργειας, το γραφείο απασχόληση στο
Husum, το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο και οι τοπικοί κατασκευαστές και
φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας συνεργάζονται σε ένα κέντρο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μόνο στην Εσθονία απουσιάζουν οι τομεακές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τις δεξιότητες.
5.1.2 Ανάγκες σε περιβαλλοντικές δεξιότητες
Η πράσινη αναδιάρθρωση δημιουργεί ζήτηση για νέες δεξιότητες, καθώς οι υφιστάμενοι παραγωγοί αναπροσανατολίζουν τις δραστηριότητές τους προς νέες αγορές και προϊόντα. Τα πιο
χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορούν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις για υβριδικά οχήματα χαμηλών εκπομπών
άνθρακα και σε υπεράκτιες επενδύσεις στην αιολική και παλιρροϊκή ενέργεια, αντίστοιχα. Σε
γενικές γραμμές, οι ανάγκες σε δεξιότητες αντικατοπτρίζονται στη ζήτηση για πρόσθετες ικανότητες των υφιστάμενων εργαζομένων.
Τα πράσινα επαγγέλματα αυξάνουν, επίσης, τη ζήτηση για νέες ικανότητες. Αν και αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα της ενέργειας, ως αποτέλεσμα των μεγάλων επενδύσεων και
της επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως και των υποτομέων διαχείρισης της
ενέργειας (οδηγώντας σε νέα επαγγέλματα), η κύρια ανάγκη είναι η αναθεώρηση και αναβάθμιση
των ικανοτήτων των υφιστάμενων εργαζομένων. Αυτό συμβαίνει ακόμα κι όπου έχουν υπάρξει
σημαντικές αυξήσεις στη ζήτηση, όπως οι εργαζόμενοι για τη μόνωση και την ανακαίνιση κτιρίων,
με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Αυτές οι νέες ικανότητες με γνώμονα το περιβάλλον σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες (όπως
η ηλιακή θερμική ενέργεια ή τα νέα τρένα με συρμούς ισχύος, η διαχείριση των αποβλήτων, η
αφαλάτωση και η επεξεργασία πετρελαίου από σχιστόλιθο). Μπορούν επίσης να σχετίζονται με
τις νέες διοικητικές απαιτήσεις, λόγω των αλλαγών στις μεθόδους παραγωγής και της υιοθέτησης νέων επιχειρηματικών μοντέλων (με έμφαση στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας).
Η κάλυψη των αναγκών σε δεξιότητες, επίσης, δυσχερένεται από γενικές αδυναμίες του εργατικού δυναμικού και ιδίως από την έλλειψη ενδιαφέροντος στον τομέα των θετικών επιστήμών
και της τεχνολογίας, οδηγώντας σε ένα έλλειμμα στις διαθέσιμες τεχνικές δεξιότητες.
5.1.3. Η πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες
Όλα τα κράτη μέλη έχουν κάποια μορφή συστήματος για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και των εργασιακών αλλαγών, ως βάση για καθοδηγούμενη από το κράτος
επένδυση σε νέα προσόντα και σε συναφή παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα συστήματα
αυτά περιλαμβάνουν ένα μείγμα από ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της αγοράς εργασίας και
των επαγγελματικών αλλαγών, που υποστηρίζεται από συνεισφορές από εργοδότες και συνδικάτα. Τα συστήματα της Γερμανίας και της Γαλλίας είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένα, αντικατοπτρίζοντας, τουλάχιστον εν μέρει, την ιδιαίτερη δέσμευση των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα συστήματα
αντανακλούν, μέχρι πρόσφατα, προηγούμενες αλλαγές ικανοτήτων με γνώμονα το περιβάλλον,
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οδηγώντας σε νέα προσόντα και προγράμματα, καθώς και αλλαγές στα ήδη υπάρχοντα προγράμματα σπουδών. Στο βαθμό που ο ρυθμός των αλλαγών το επιτρέπει, αυτά τα συστήματα θα
μπορούσαν να συνεχίσουν να αντικατοπτρίζουν και να κινητοποιούν την ανάγκη για νέες δράσεις
ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Ωστόσο, τα υφιστάμενα συστήματα για την πρόβλεψη των εργασιακών αλλαγών και τη διαμόρφωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι χωρίς αδυναμίες. Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα τον Απρίλιο του
2010. Αυτό θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην καθιέρωση των απαιτήσεων σε δεξιότητες, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων σε βιομηχανίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στη Γαλλία, το νέο σχέδιο κινητοποίησης επιδιώκει να αυξήσει τα ήδη καλά ανεπτυγμένα συστήματα, εισάγοντας ένα
νέο παρατηρητήριο για πράσινες δεξιότητες που σχετίζονται με τις υποδομές.
Στο βαθμό που τα υπάρχοντα συστήματα πρέπει να αναθεωρηθούν ή να επεκταθούν, ο ρόλος
των κοινωνικών εταίρων είναι πιθανό να είναι σημαντικός στη δισμόρφωση της αναγκαίας ανάλυσης και την επακόλουθη αναμόρφωση των προσόντων και της κατάρτισης. Ένα παράδειγμα
αποτελεί ο σημαντικός ρόλος των επιτροπών εμπορίου και των συμβουλίων στη Δανία, στον
καθορισμό αλλαγών στις απαιτήσεις σε προσόντα και στην προώθηση αλλαγών στο σύστημα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
5.1.4 Στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων
Τα υπάρχοντα συστήματα επιτρέπουν τη σταδιακή προσαρμογή των προσόντων και των προγραμμάτων σπουδών, ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων
αυτών που δημιουργούνται από τις επενδύσεις σε αγαθά και υπηρεσίες χαμηλών εκπομπών
άνθρακα. Μερικές μελέτες περιπτώσεων στα επιλεγμένα Κράτη Μέλη αντικατοπτρίζουν αυτή τη
διαδικασία σε εξέλιξη.
Ωστόσο, όταν το μέγεθος ή ο ρυθμός των αλλαγών στη ζήτηση για νέες δεξιότητες με γνώμονα το περιβάλλον ξεπερνά την ικανότητα του υφιστάμενου συστήματος, τότε απαιτούνται πιο
άμεσες και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Αυτό είναι μια κοινή μορφή αντίδρασης στα Κράτη
Μέλη που εξετάστηκαν. Αυτές οι πρωτοβουλίες τείνουν να ξεκινούν από τις απαιτήσεις συγκεκριμένης επιχείρησης ή τομέα και να ενθαρρύνουν την τοπικά ή περιφερειακά υποστηριζόμενη
επένδυση στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Για την πράσινη αναδιάρθρωση, όπου οι επιχειρήσεις έχουν ανταποκριθεί σε ευκαιρίες της
νέας αγοράς με το να επανεστιάσουν ή να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους και όπου
οι επενδύσεις απαιτούν νέες ικανότητες, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συγκεκριμένη επιχείρηση.

5.2. Προτάσεις
5.2.1 Στρατηγικές δράσεις
Στη Γαλλία και ενδεχομένως στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει προχωρήσει η διαδικασία για πιο
πράσινα επαγγέλματα. Ωστόσο, η απουσία μιας τέτοιας στρατηγικής σε άλλα Κράτη Μέλη μπορεί να μην αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, δεδομένης της έμφασης στη διαχείριση της ζήτησης
για πράσινες ικανότητες, στο πλαίσιο του γενικού συστήματος για την πρόβλεψη και ανταπόκριση στις νέες ανάγκες σε δεξιότητες.
Αυτό αντικατοπτρίζει εν μέρει την ενσωμάτωση αυτών των αρμοδιοτήτων στη βιομηχανία και
το εργατικό δυναμικό (ως μέρος των ευρύτερων απαιτήσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων), που θα είναι πιο αποτελεσματικό στο υπάρχον σύστημα και δε θα καλύπτει
συγκεκριμένες τομεακές δράσεις. Εκεί όπου ο ρυθμός της αλλαγής ή της κλίμακας ζήτησης είναι
τέτοιος, αυτό τείνει να είναι σαφώς καθορισμένο και διακριτό, επιτρέποντας άμεσες και στοχευμένες δράσεις.
Έχουν υπάρξει ανησυχίες για την έλλειψη ετοιμότητας των φορέων χάραξης πολιτικής αναφορικά με τη ζήτηση νέων δεξιοτήτων ως μέρος της πράσινης οικονομίας. Αυτό προκύπτει από
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προβλήματα όπου η ζήτηση για δεξιότητες έχει αυξηθεί σημαντικά και υπάρχουν ελλείψεις σε
δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωστόσο, αυτό σε κάποιο βαθμό αντιμετωπίζεται από συγκεκριμένες τομεακές πρωτοβουλίες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση παρέχουν ταχύτερη απόκριση από το να βασίζονται σε εθνικά ή περιφερειακά συστήματα για την ανταπόκριση στη νέα
ζήτηση για δεξιότητες.
Περαιτέρω χαρτογράφηση της ζήτησης και της φύσης των ικανοτήτων με γνώμονα το περιβάλλον είναι κοινή απαίτηση σε όλα τα Κράτη Μέλη, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της
αποτυχίας μιας πολιτικής και θα μπορούσε να συνδέεται με τις πράσινες στρατηγικές.
5.2.2. Προβλέποντας τις ανάγκες σε δεξιότητες
Σε όλα τα Κράτη Μέλη αναγνωρίζονται οι αδυναμίες των επίσημων εθνικών συστημάτων να
προβλέψουν και να προσαρμοστούν στην επαγγελματική αλλαγή με ακρίβεια και συγχρονισμό.
Αυτή η γενική αδυναμία, ωστόσο, έρχεται στο φως, συγκεκριμένα όταν υπάρχουν μεγάλες και
γρήγορες αλλαγές στις ικανότητες και τις ανάγκες σε δεξιότητες.
Προηγουμένως, ο συγκρατημένος ρυθμός και η κλίμακα των αναδυόμενων και σχετικών με
το περιβάλλον αναγκών σε δεξιότητες, οδήγησαν τα υπάρχοντα συστήματα να χαρτογραφήσουν
και να αναγνωρίσουν νέες ικανότητες, όπως και να προωθήσουν αλλαγές στα προσόντα και τα
προγράμματα σπουδών. Πρόσφατες ενδείξεις, ωστόσο, έδειξαν ότι η μετάβαση σε μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών άνθρακα πυροδοτεί μια ανάγκη για νέες δεξιότητες με έναν ρυθμό και σε μια
κλίμακα που αναδεικνύουν τις αδυναμίες των υφιστάμενων συστημάτων, και ειδικότερα το χρονικό περιθώριο για την αναδιαμόρφωση των προσόντων και του περιεχομένου των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
Υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της βελτίωσης των τωρινών συστημάτων για την πρόβλεψη
των αναγκών σε δεξιότητες και την ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων ανταπόκρισης στις πιέσεις για δεξιότητες σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Εκεί όπου η βελτίωση της αποδοτικότητας
των πόρων είναι μια ευρεία οικονομική απαίτηση, χρειάζονται βελτιώσεις στα υπάρχοντα συστήματα. Όπου υπάρχουν σαφείς τομείς προτεραιότητας (ενέργεια, μεταφορές, κατασκευές), είναι
πιθανό να απαιτούνται νέες πρωτοβουλίες.
5.2.3. Υποστηρίζοντας τις δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων
Είναι ευρέως αναγνωρισμένη από όλα τα Κράτη Μέλη η ανάγκη για βελτιώσεις των υφιστάμενων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες για δεξιότητες με γνώμονα το περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση για βελτίωση έτεινε να δίνεται στην Αρχική
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση14, και όχι τόσο στη συνεχή εκπαίδευση ενηλίκων ή την
ανώτατη εκπαίδευση. Οι μελέτες περιπτώσεων στις εθνικές εκθέσεις παρέχουν ισχυρές ενδείξεις
προόδου σχετικά με την εξασφάλιση αυτών των βελτιώσεων και θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν
ως καλά παραδείγματα.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, η
έλλειψη ενδιαφέροντος για τις θετικές επιστήμες και τη μηχανική και η έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων, έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στις δεξιότητες με γνώμονα την κλιματική αλλαγή, εξαιτίας του
έντονου τεχνολογικού προσανατολισμού. Οι εθνικές στρατηγικές για την ανταπόκριση σε αυτό το
έλλειμμα θα έχουν ιδιαίτερα οφέλη για τις πολιτικές που αφορούν την κλιματική αλλαγή.
Η ανάγκη για τις βελτιώσεις αυτές αντανακλάται μερικώς στις αυστηρά περιφερειακές ή τομεακές πρωτοβουλίες που έπρεπε στο μεταξύ να αναπτυχτούν. Αυτές οι πρωτοβουλίες παρέχουν,
επίσης, πιθανά παραδείγματα για άλλους τομείς και περιοχές, όπου εκφράζονται ανησυχίες για
την έλλειψη προόδου στην αντιμετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες, αναγνωρίζοντας το ισχυρό
θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκαν. Η σημασία των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε αυτές τις πρωτοβουλίες είναι, ωστόσο, εύκολα μεταβιβάσιμη και σε άλλους τομείς.
14 Στο αρχικό: IVET = Initial Vocational Education and Training
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Η συμβολή της δια βίου μάθησης σε μια ευρύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες για δεξιότητες
είναι αναγνωρισμένη, ιδίως στη Δανία και τη Γερμανία, ώστε να αποφευχθεί η υπέρμετρη εξάρτηση από την κατάρτιση στο χώρο εργασίας και να αναγνωριστεί η ανάγκη βελτίωσης της γενικής
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Οι ελλείψεις δεξιοτήτων μπορεί επίσης να περιοριστούν
από την διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα και οι προσεγγίσεις περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των πιλοτικών σχεδίων) μπορούν να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να μειώσουν τον αριθμό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο
νωρίς και να βελτιώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Συνοπτική παρουσίαση των βασικών
ευρημάτων στη Δανία
Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι προτεραιότητες και οι στρατηγικές
ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Περιβαλλοντικές προκλήσεις και προτεραιότητες
Η τρέχουσα προσοχή στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στην αναδιάρθρωση και τις
επακόλουθες αλλαγές στα επαγγελματικά προφίλ αποτελεί σε κάποιο βαθμό, συνέχεια των προτεραιοτήτων των μακροπρόθεσμων πολιτικών. Οι περισσότεροι τομείς, τα τελευταία 30 χρόνια, έχουν την εμπειρία της μεταβολής των υπαρχόντων επαγγελμάτων σε πιο πράσινα, συχνά
οδηγούμενοι από κανονισμούς και βασισμένοι σε υπάρχουσες τεχνολογίες. Οι πρόσφατες πολιτικές για την ταχύτερη μετακίνηση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα εισάγουν
περαιτέρω βελτιώσεις στα επαγγέλματα και η εμφάνιση της νέας «καθαρής τεχνολογίας» - μια
πολύ ευρύτερη έννοια από την πράσινη στόχευση - οδηγούν σε σύγκλιση των τεχνολογίων, που
συχνά συμπληρώνεται από νέα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες που οδηγούνται από την
αγορά. Συνολικά, αυτός ο επαναπροσανατολισμός προς μια πράσινη οικονομία (ο οποίος αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν είναι νέο φαινόμενο η πράσινη στόχευση στην ενεργειακή πολιτική)
είναι πιθανό να συνεπάγεται περιβαλλοντικό προσανατολισμό των υφιστάμενων επαγγελμάτων,
εμφάνιση νέων πράσινων επαγγελμάτων και πράσινη αναδιάρθρωση ορισμένων τομέων.
Οι βασικές προτεραιότητες αφορούν στην αποτελεσματικότητα της ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την υποστήριξη της Έρευνας και Ανάπτυξης15 στις καθαρές τεχνολογίες.
Η στρατηγική ανταπόκρισης στις ανάγκες - Γενική περιβαλλοντική στρατηγική
Η κυβέρνηση έχει μια στρατηγική που επικεντρώνεται στην πράσινη ανάπτυξη, δηλαδή καταβάλλει προσπάθειες για το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ώστε να συμβαδίζουν με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία επαγγελμάτων στο πλαίσιο βιομηχανιών
πράσινης ανάπτυξης. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις κυβερνητικές πολιτικές για το κλίμα και την
ενέργεια όπως η ενεργειακή συμφωνία (2008-11) και η μακροπρόθεσμη μελέτη που τέθηκε σε
προτεραιότητα για τις επενδύσεις σε δημόσια έρευνα, «έρευνα 2015».
Τα μέτρα για την αύξηση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εστιάζονται
στην αιολική ενέργεια, τη βιομάζα και το βιοαέριο. Οι προτεραιότητες και τα μέτρα για ενεργειακές μειώσεις και ενεργειακή απόδοση επικεντρώνονται στις μεταφορές, τις κατασκευές και τη
μετασκευή/ ανακαίνιση κτιρίων, την ενεργειακή τεχνολογία και τις λύσεις καθαρής τεχνολογίας.
Ειδικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχουν επίσης οριστεί για μια
σειρά τομέων της βιομηχανίας, καθώς και για τις μεταφορές (όπως η προώθηση λιγότερο ρυπογόνων αυτοκινήτων), την οικοδομή και τον κατασκευαστικό τομέα (όπως η στρατηγική του 2009
που επικεντρώθηκε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια).
15 Στο αρχικό: R&D = Research & Development
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Η πράσινη απασχόληση αποτελούσε μείζονα προτεραιότητα στα τέλη της δεκαετίας του
1990, όπως αντικατοπτρίστηκε στο νέο νόμο του 1997, σχετικά με μια κοινοπραξία για την πράσινη απασχόληση, η οποία στόχευε στη δημιουργία νέων και με διάρκεια πράσινων επαγγελμάτων.
Πράσινη απάντηση στην τρέχουσα οικονομική κρίση
Η Δανία δεν χρησιμοποίησε τα εθνικά πακέτα στήριξης της ανάπτυξης ως μέσο για τη διευκόλυνση της πράσινης αναδιάρθρωσης της οικονομίας, έτσι οι πρωτοβουλίες τόνωσης δεν
συνεπάγονται ευρεία πράσινα μέτρα. Ωστόσο, το τρίτο πακέτο στήριξης στόχευε πράγματι στον
κατασκευαστικό τομέα, παρέχοντας επιχορηγήσεις με προτεραιότητα στην ανακαίνιση/ μετασκευή και βελτίωση της οικιακής ενεργειακής αποδοσης.
Για να ενθαρρύνει την ευθυγράμμιση των προσπαθειών για μετριασμό των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής, με τις πολιτικές ανάπτυξης και καινοτομίας, η κυβέρνηση ανέπτυξε μια επιχειρηματική στρατηγική για το κλίμα (Οκτώβριος 2009). Οι προϋποθέσεις-πλαίσιο για τη βιομηχανία ωθούν τη δυναμική συμπεριφορά της αγοράς ώστε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες, όπως οι
προηγμένοι παγκόσμιοι προμηθευτές ή όσοι κινητοποιούνται πρώτοι στις αναδυόμενες αγορές.
Η στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων ως απάντηση στα πράσινα επαγγέλματα
Μέχρι σήμερα, καμία συνολική στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων δεν έχει αναπτυχθεί, ως
μέρος μιας συναφούς πολιτικής απάντησης στην κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι ατομικές στρατηγικές περιστασιακά δηλώνουν ότι μια πιο πράσινη οικονομία
και/ ή οι προτεραιότητες για την κλιματική αλλαγή μπορεί ή θα έχουν αντίκτυπο σε μελλοντικές
ανάγκες σε δεξιότητες.
Η μακροπρόθεσμη πράσινη έμφαση στις τακτικές ήδη αντικατοπτρίζεται στον εκπαιδευτικό
τομέα. Διάφορα προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης16, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης17 και προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν προσαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να ανταποκριθούν στη ζήτηση για
δεξιότητες και γνώσεις στις πράσινες τεχνολογίες και να ευθυγραμμιστούν με τη συνεχιζόμενη
αναδιάρθρωση. Για παράδειγμα, υπάρχει ήδη μια πράσινη επαγγελματική συνιστώσα στα αποτελέσματα και στους στόχους με γνώμονα τις ικανότητες, σε συγκεκριμένο δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης18 στην Αρχική καθώς και στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Παραδείγματα μιας τέτοιας πράσινης επαγγελματικής συνιστώσας
αποτελούν: η παραγωγή ενέργειας και η επαναχρησιμοποίηση της ενέργειας, η διαχείριση αποβλήτων, η κατασκευή, η τεχνική διαχείριση, η μεταφορά και η γεωργία.
Νέα προσόντα έχουν αναπτυχθεί για να αντιστοιχούν στην ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στη
μείωση της ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση και για να πραγματοποιείται εκμετάλλευση
των τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση και την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας. Ένα χαρακτηριστικό των προσόντων αυτών είναι ότι συνήθως
καθοδηγούνται από τη σύζευξη πρωτοβουλιών προσφοράς και ζήτησης. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν επαγγέλματα τεχνικών ψύξης και τεχνικών κτιριακών υπηρεσιών.
Η στρατηγική «Η Δανία έξω από την κρίση», που αναπτύχθηκε από τη δανέζικη επιτροπή
ανάπτυξης και εγκρίθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση, απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα στον τομέα
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και συνεχιζόμενης κατάρτισης, για την τόνωση της δημιουργίας απασχόλησης, με την περαιτέρω αξιοποίηση των πράσινων τεχνολογιών. Αναγνωρίζει,
επίσης, ότι η ανεπαρκής επαγγελματική συνειδητοποίηση των υπαρχουσών ευκαιριών για λύσεις
σχετικές με την ενεργειακή απόδοση, αποτελεί εμπόδιο στην αυξημένη ζήτηση. Για να βελτιωθεί
αυτό, συστήνεται η ενσωμάτωση μια πράσινης συνιστώσας σε διάφορα προγράμματα επαγγελ16 Στο αρχικό: ΙVET = Ιnitial Vocational Education and Training
17 Στο αρχικό: CVET = Continuing Vocational Education and Training
18 Στο αρχικό: VET = Vocational Education and Training
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ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ είναι αναγκαία περαιτέρω εκπαίδευση των εργαζομένων σε επαγγέλματα του κλάδου του εμπορίου, των συμβούλων στον τομέα της οικοδομής και
στον κατασκευαστικό κλάδο, και των εργαζομένων στο ναυτιλιακό τομέα.

Οι αναδυόμενες απαιτήσεις σε δεξιότητες
Πράσινες διαρθρωτικές αλλαγές
Η αναδιάρθρωση είναι μια σταδιακή και διαρκής διαδικασία, η οποία σε βιομηχανικούς όρους
πηγαίνει πίσω τουλάχιστον 30 χρόνια. Οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί στον τομέα της κατασκευής και της μεταποίησης (όπως το μέταλλο, τα ναυπηγεία και οι βιομηχανίες επεξεργασίας
τροφίμων), ενώ έχει σημειωθεί αύξηση στα επαγγέλματα υπηρεσιών και στην παραγωγή έντασης
υπηρεσίας.
Το συγκρότημα χάλυβα στη νότια Γιουτλάνδη είναι ένα παράδειγμα μιας επιτυχημένης και
σταδιακής διαδικασίας αναδιάρθρωσης που οδήγησε το συγκρότημα χάλυβα να γίνει ένας παγκόσμιος παίκτης στην αξιακή αλυσίδα της μεταποιητικής βιομηχανίας. Η εργασία ρουτίνας χαμηλής αξίας έχει ανατεθεί σε εξωτερικό φορέα ή έχει αυτοματοποιηθεί, αφήνοντας πίσω την
εργασία υψηλής αξίας στη Δανία.
Το κλείσιμο του ναυπηγείου Lindoe αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση πράσινης διαρθρωτικής αλλαγής, καθώς τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν στραφεί σε υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως μέσο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για το εργατικό
δυναμικό του Lindoe (μελέτη περίπτωσης19).
Το κλείσιμο της MAN Diesel, εταιρείας παραγωγής κινητήρων στη μικρή πόλη του Frederikshavn
(23 000 κάτοικοι) είχε μεγάλο αντίκτυπο στον τομέα των μηχανικών εξοπλισμών και την συγκεκριμένη περιοχή. Στα 540 άτομα που απολύθηκαν μέχρι στιγμής, περιλαμβάνονται κατά κύριο
λόγο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό (72%) και ανειδίκευτοι εργαζόμενοι (27%). Η αναδιάρθρωση
της περιοχής είναι κυρίως το αποτέλεσμα των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η
MAN Diesel ειδικεύεται στους θαλάσσιους κινητήρες, έτσι, λοιπόν, η εταιρεία είχε πληγεί από
τη μείωση και τις ακυρώσεις των παραγγελιών στον κλάδο της ναυπηγικής βιομηχανίας (μελέτη
περίπτωσης).
Νέες δεξιότητες
Οι αναδυόμενες βιομηχανίες είναι καθαρής τεχνολογίας, ενώ υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης και παραγωγής ενέργειας (τα νέα επαγγέλματα περιλαμβάνουν χειριστή αιολικής ενέργειας
(μελέτη περίπτωσης) και διευθυντή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και αναδυόμενα επαγγέλματα έχουν αναγνωριστεί σε επιχειρήσεις καθαρής τεχνολογίας.
Ωστόσο, μια προσέγγιση ανά τομέα, για την ανάλυση των πράσινων επαγγελμάτων, είναι
πιθανό να φανεί ανεπαρκής, διότι δε θα συλλάβει τις ευκαιρίες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, που προκύπτουν από την επαγγελματική σύγκλιση μεταξύ αναλυτικών και τεχνολογικών
δεξιοτήτων.
Τα επιχειρηματικά μοντέλα αλλάζουν επίσης. Για παράδειγμα, η Grundfos-Αντλίες προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στην παροχή υπηρεσιών, ως θεμελιώδη επιχειρηματική δραστηριότητα και σε προτάσεις προστιθέμενης αξίας, σε βαθμό που μπορεί ακόμη και να μην πουλά
αντλίες σε κάποιους πελάτες στο εγγύς μέλλον, προσφέροντας αντ ‘αυτού υπηρεσίες. Αυτή η
τάση για μετατόπιση στην παροχή υπηρεσιών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς η παραγωγή και η
προσφορά τεχνολογίας κατευθύνεται όλο και περισσότερο προς το εξωτερικό.
Με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με διάφορες ιδιότητες,
υπάρχει μια συνεχώς εντεινόμενη ανάγκη για τεχνικούς, οι οποίοι να έχουν διεπιστημονική γνώση
σχετικά με τις διαφορετικές πηγές και οι οποίοι να είναι ικανοί να διαχειρίζονται και να παρέχουν
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε έργα υλοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (μελέτη περίπτωσης: διαχειριστής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).
19 Οι πλήρεις εκθέσεις των χωρών με μελέτες περιπτώσεων είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cedefop.europa.eu
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Τα κενά δεξιοτήτων στον τομέα της αιολικής ενέργειας περιλαμβάνουν γνώσεις και ικανότητες σχετικές με την παραγωγή, τη συνδεσμολογία και τη συντήρηση των ανεμογεννητριών. Οι
εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε μια παγκόσμια αγορά, όπου η γλώσσα και η
ευρεία γνώση γύρω από την τεχνολογία των ανεμογεννητριών είναι σημαντικές.
Πολλές εταιρείες ανεμογεννητριών αναγκάστηκαν παραδοσιακά να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους τους, ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα ανταποκριθούν στο εργασιακό προφίλ (μελέτη περίπτωσης: χειριστής ανεμογεννήτριας).
Μετατρέποντας τα υπάρχοντα επαγγέλματα σε πράσινα
Κάποια αναδυόμενα επαγγέλματα που προέρχονται από την καθαρή τεχνολογία και τον ενεργειακό τομέα είναι «υβριδικά» επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα οι αγροτικοί μετεωρολόγοι, οι
ηλιακοί εγκαταστάτες, οι τεχνικοί βιο-ενέργειας, οι ενεργειακοί αξιολογητές, οι πράσινοι λογιστές
και οι επιθεωρητές ενεργειακής απόδοσης.
Η στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια επικεντρώνεται στην ανακαίνιση των κτιρίων και στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών λύσεων για τα νέα και υφιστάμενα κτίρια. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα απαιτηθούν νέες πράσινες
δεξιότητες και γνώσεις για όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τομέα των κατασκευών
- από τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες, έως τους ηλεκτρολόγους και τους οικοδόμους, δηλαδή σε διαφορετικά επίπεδα επαγγελματικών προσόντων. Η ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση
θα μπορούσε να δημιουργήσει 5 000 νέες θέσεις εργασίας (μελέτη περίπτωσης: μετατρέποντας
σε πράσινα, τα υπάρχοντα επαγγέλματα στον τομέα της κατασκευής).
Οι τεχνικοί στον τομέα της ναυτιλίας είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή και τη διαχείριση μηχανών και τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι πιο αυστηροί κανονισμοί
και οι αυξημένες προσπάθειες αποδοτικότητας οδηγούν σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Η
ναυτιλιακή βιομηχανία έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μείωση των
εκπομπών CO2. Οι βασικές αρμοδιότητες των τεχνικών στη ναυτιλία πρόκειται να τροποποιηθούν, ώστε να ληφθούν υπόψη αυτές οι εξελίξεις (μελέτη περίπτωσης: τεχνικός στη ναυτιλία).

Προσεγγίσεις για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες
Πράσινη αναδιάρθρωση
Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία σημαντική και με συνοχή πρωτοβουλία για την ανάλυση
των συνεπειών στην αγορά εργασίας και τον προσδιορισμό των αναγκών (επαν)εκπαίδευσης,
στον απόηχο της πιο πράσινης οικονομίας και της πράσινης αναδιάρθρωσης των βιομηχανιών.
Στο ναυπηγείο Lindoe, οι τοπικές δημοτικές αρχές έχουν επισήμως την ευθύνη για τον προσδιορισμό των αναγκών σε δεξιότητες των εργαζομένων στο Lindoe, ως μέρος των δημόσιων
υπηρεσιών απασχόλησης.
Οι δημοτικές αρχές πραγματοποίησαν μια σειρά από συμβουλευτικές συνεδρίες και εργαστήρια αναζήτησης εργασίας εντός της MAN Diesel. Αυτές οι πρωτοβουλίες συνέβαλαν στην
αναγνώριση των αναγκών σε δεξιότητες. Μια σειρά από δραστηριότητες διεξήχθησαν, επίσης,
σχετικά με τους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας. Η ημερήσια διάταξη επικεντρώθηκε στο
πώς να μεταβούν από τη βιομηχανική παραγωγή στις υπηρεσίες, για κάθε τομέα και πώς μια
τέτοια αλλαγή θα ήταν πιθανόν να αλλάξει τη ζήτηση δεξιοτήτων.
Μια στροφή προς τα προσανατολισμένα στις υπηρεσίες επαγγέλματα είναι εμφανής στη μελέτη περίπτωσης της MAN, όπου οι τομείς της ναυτιλίας και της ενεργειακής απόδοσης μπορεί
να γίνουν σανίδα σωτηρίας για τους απολυμένους εργαζόμενους.
Νέες δεξιότητες
Σύμφωνα με μια βιομηχανική ανάλυση, δε φαίνεται να αιτιολογείται η ανάπτυξη εντελώς νέων
προγραμμάτων κατάρτισης με στόχο την καθαρή τεχνολογία. Τα υφιστάμενα προσόντα πρέπει
να τροποποιηθούν ώστε να συνάδουν με τις αναδυόμενες ανάγκες σε δεξιότητες.
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Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανάλυση των δεξιοτήτων οργανώθηκε στο
πλαίσιο ενός έργου που υλοποιείται με τη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με επικεφαλής
τη Siemens, τη Διεθνή Ακαδημία Αιολικής Ενέργειας Lolland, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της
Δανίας και την επαγγελματική ακαδημία CELF, υποστηριζόμενο οικονομικά από το Υπουργείο
Παιδείας και την Περιφέρεια της Ζηλανδίας. Από όλες τις εταιρείες που απάντησαν, το 95%
εμφάνισε κενά δεξιοτήτων και μια αυξανόμενη ανάγκη για διαχειριστές έργων με αρμοδιότητες
σε διαφορετικές πηγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στον τομέα της αιολικής ενέργειας, ελλείψεις δεξιοτήτων εντοπίστηκαν στο πλαίσιο ενός έργου με επικεφαλής εκπροσώπους της Ομοσπονδίας της Δανέζικης Βιομηχανίας και του Οργανισμού Ανειδίκευτων Εργαζόμενων Υπαλλήλων 3F. Οι ιδιαιτερότητες της απαιτούμενης εκπαίδευσης εντοπίστηκαν μέσα από έρευνες σε εταιρείες ανεμογεννητριών και κυρίως στη Vestas και
στη Siemens, οι οποίες κυριαρχούν στη βιομηχανία και αντιπροσωπεύουν τους περισσότερους
εργαζόμενους στον κλάδο.
Μετατρέποντας τα υπάρχοντα επαγγέλματα σε πράσινα
Η στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια αναφέρει ότι τα υπάρχοντα προγράμματα εκπαίδευσης θα πρέπει να αναθεωρηθούν, σε συμφωνία με τη συνολική
στρατηγική, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι μελλοντικοί εργαζόμενοι στην ενεργειακά αποδοτική κατασκευή έχουν σταθερές βασικές δεξιότητες. Τον Οκτώβριο του 2009, μια διυπουργική
επιτροπή σύστησε μια ομάδα εργασίας με μέλη από σχετικές επιχειρησιακές οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσιες αρχές, για τη λεπτομερή αξιολόγηση των απαιτήσεων/ αναγκών
σε δεξιότητες για διάφορα επαγγέλματα. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα είναι ένα σχέδιο
δράσης που θα περιγράφει την υπάρχουσα προσφορά και τις πρωτοβουλίες για τις δεξιότητες
στον κλάδο (αλυσίδα αξίας) και θα παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες και συστάσεις.
Αντιμέτωποι με την προφανή έλλειψη δεξιοτήτων στον τεχνικό κλάδο της ναυτιλίας, ένα δίκτυο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τοπικών εταιρειών στην περιοχή Frederikshavn μπήκε σε
στρατηγικό διάλογο σχετικά με τις ανάγκες σε δεξιότητες και τις προτάσεις για την εξασφάλιση
επαρκούς προσφοράς δεξιοτήτων, καθώς και τις ιδέες και τις κατευθυντήριες γραμμές για την
ανταπόκριση της εκπαίδευσης. Έτσι, ο προσδιορισμός των αναγκών σε δεξιότητες βασίστηκε
κυρίως στην προσφορά σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε συνεργασία με εκπροσώπους και από την
πλευρά της ζήτησης.

Ενέργειες ανταπόκρισης στις ανάγκες σε δεξιότητες
Πράσινη αναδιάρθρωση
Το Παράκτιο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών στο Lindoe ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2010 ως
ένα κέντρο γνώσης, καινοτομίας και εκπαίδευσης σχετικά με τις πράσινες τεχνολογίες και τα
πράσινα επαγγέλματα. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται μια αίτηση για επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα,
γι ‘αυτό είναι πολύ νωρίς να κριθεί ποιό θα είναι το αποτέλεσμα. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το
γεγονός ότι οι ακριβείς ενέργειες ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικά με τις υπεράκτιες ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας είναι ακόμα υπό σχεδιασμό. Ένα παρόμοιο κέντρο υπάρχει στη νότια Δανία, το
οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει ανταγωνισμό για τις θέσεις εργασίας.
Ο δήμος Frederikshavn έδωσε προτεραιότητα σε δύο τομείς με δυνατότητα δημιουργίας νέων
ευκαιριών απασχόλησης: στους τομείς της ναυτιλίας και της ενεργειακής απόδοσης. Ο δήμος
ελπίζει ότι η εφαρμογή των νέων περιβαλλοντικών ρυθμίσεων θα δημιουργήσει επιχειρηματικές
ευκαιρίες. Οι δημοτικές αρχές έχουν ετοιμάσει νέες θεματικές κατάρτισης, σε συνεργασία με
τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίες θα καλύπτουν και τους δύο τομείς προτεραιότητας, αν
και δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το οικονομικό πακέτο στήριξης
των 8 εκατ. ευρώ δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ. Ο δήμος είναι σε αναμονή επιχορήγησης από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.
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Νέες δεξιότητες
Τα προγράμματα σπουδών άρχισαν να προσαρμόζονται στη σταδιακή μεταβολή των επαγγελμάτων σε πιο πράσινα, τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τα προγράμματα που αφορούν στην αγορά εργασίας (προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης ενηλίκων για ανειδίκευτους
και εξειδικευμένους εργαζόμενους) διαδραμάτισαν σημαντικό διαρθρωτικό και αναδιαρθρωτικό
ρόλο, καθώς αποτελούν σε υψηλό βαθμό μηχανισμούς ετοιμότητας και προσαρμοστικότητας
στις αλλαγές στην αγορά εργασίας (βασικό παράγοντα αποτελεί η μικρή διάρκεια των προγραμμάτων, τα οποία επιτρέπουν στους ανθρώπους να κινηθούν γρήγορα προς νέες λειτουργίες των
επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας).
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι υφιστάμενοι επαγγελματικοί τίτλοι προσόντων αντιπροσωπεύουν
ένα σταθερό θεμέλιο για την παροχή ικανοτήτων σχετικά με τα αναδυόμενα επαγγέλματα καθαρής τεχνολογίας.
Ωστόσο, έχουν προταθεί αναθεωρήσεις σε μια σειρά στόχων που βασίζονται στην έκβαση των
αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο προγραμμάτων μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για μηχανικούς αυτοματοποίησης,
τεχνικούς μόνωσης, ηλεκτρο-τεχνικών, τεχνικών εφοδιασμού, ψυκτικών, τεχνικών πλαστικών,
τεχνικών μετάλλων, τεχνικών επεξεργασίας, τεχνικών ανεμογεννητριών, τεχνικών βιομηχανίας,
χειριστών βιομηχανίας, ηλεκτρολόγων βιομηχανίας, ηλεκτρολόγων και τεχνικών αυτοματισμού.
Ο διαχειριστής, στη μελέτη περίπτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρέχει μηχανισμούς καλής ανατροφοδότησης μεταξύ του συστήματος εκπαίδευσης/ κατάρτισης και των επιχειρήσεων. Το αναγνωρισμένο επαγγελματικό προφίλ διαμορφώνεται με βάση δεξιότητες και
γνώσεις, σύμφωνα με τους επαγγελματικούς τίτλους προσόντων. Ωστόσο, η αξιολόγηση κατέδειξε την ανάγκη για ένα πρόγραμμα που θα συμπλήρωνε τους υφιστάμενους επαγγελματικούς
τίτλους προσόντων. Ένας νέος τίτλος προσόντων για τον τριτογενή τομέα, προσαρμοσμένος
σε τοπικό/ περιφερειακό επίπεδο, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη βιομηχανία και το δημόσιο
τομέα. Ο στόχος είναι να καταστεί εφαρμόσιμος στο πλαίσιο των εθνικών αναγκών.
Η πρόταση διαβιβάστηκε για προέγκριση στη Συνομοσπονδία Βιομηχανιών της Δανίας και
στις δημόσιες αρχές, στο πλαίσιο μιας τυπικής διαδικασίας διαπίστευσης πριν την έγκριση από
το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική εκπαίδευση αναμένεται να ξεκινήσει το 2011.
Ως απάντηση στην ανάγκη για δεξιότητες στον τομέα των ανεμογεννητριών, δημιουργήθηκε, σε συνεργασία με αρμόδια σχολεία και επαγγελματικά κολλέγια, ένα νέο πρόγραμμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση ενός επίσημου
επαγγελματικού τίτλου προσόντων, του ειδικευμένου χειριστή ανεμογεννήτριας. Το πρόγραμμα
προσφέρεται τώρα από τέσσερα επαγγελματική κολέγια. Οι πρώτοι φοιτητές που θα ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αναμένεται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας το 2011 -12. Το αν η δράση
αυτή αντικατοπτρίζει επαρκώς την ανάγκη της βιομηχανίας θα εξαρτηθεί από την προθυμία και
την ικανότητα των εταιρειών να προσφέρουν μαθητεία σε νέους εκπαιδευόμενους και αργότερα
να απασχολούν αυτούς τους νέους ανθρώπους σε προφίλ εργασίας, όπου μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από αυτά που έχουν μάθει. Επί του παρόντος, οι εταιρείες δεν έχουν προβεί σε
πρόσληψη νέων υπαλλήλων, λόγω της ύφεσης και έχουν αποδειχθεί διστακτικές να αναλάβουν
νέους μαθητευόμενους.
Μετατρέποντας τα υπάρχοντα επαγγέλματα σε πράσινα
Οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα στα μη ορυκτά καύσιμα, στην καθαρή τεχνολογία και στη βελτιστοποίηση της ενέργειας στη μεταποιητική βιομηχανία και την κατασκευή,
πιθανότατα θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αναθεώρηση των επαγγελματικών προσόντων και στην
ανάπτυξη νέων.
Προκειμένου οι δεξιότητες να προσαρμοστούν στα πιο πράσινα επαγγέλματα στον τομέα των
κατασκευών, έχουν αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες σε διάφορα επίπεδα, δηλαδή αλλαγές
στο περιεχόμενο και τις απαιτήσεις επαγγελμάτων ως απάντηση στην καινοτομία, στις νέες λύ-
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σεις και προσεγγίσεις, καθώς και κανονισμοί σχετικά με την ενεργειακή απόδοση. Μια τρέχουσα
ανάλυση που πραγματοποιείται σχετικά με τα κενά σε δεξιότητες, είναι πιθανό να οδηγήσει σε
νέες παρεμβάσεις. Σε γενικές γραμμές, η δράση αυτή αποτελεί το μόνο παράδειγμα μιας δράσης
με συνοχή, που αφορά σε δεξιότητες και που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για
πιο πράσινη οικονομία και/ή πράσινες προτεραιότητες στην κλιματική αλλαγή.
Ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στον επαγγελματικό τομέα του τεχνικού στη
ναυτιλία, το επαγγελματικό κολλέγιο Martec στο βόρειο τμήμα της Γιουτλάνδης, ανέλαβε μια
πρωτοβουλία για την υλοποίηση ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων
στην ενέργεια και το περιβάλλον, για τεχνικούς στο χώρο της ναυτιλίας (καθώς και μιας εντελώς
νέας σχολής κατάρτισης). Ωστόσο, είναι ακόμη πολύ νωρίς να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα
της δράσης. Μέχρι στιγμής οι φοιτητές δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Οι πρώτοι
τεχνικοί στη ναυτιλία, εξειδικευμένοι στην ενέργεια και τα περιβαλλοντικά ζητήματα αναμένεται
να εισέλθουν στην αγορά εργασίας μέσα στα επόμενα δύο ή τρία χρόνια.

Συμπεράσματα
Κύριες πράσινες αλλαγές στην οικονομία και στην αγορά εργασίας
Τουλάχιστον τρεις πράσινες αλλαγές μπορούν να παρατηρηθούν. Η πρώτη αφορά στη μετατροπή των υπαρχόντων επαγγελμάτων σε πιο πράσινα. Αντί για μια μετατόπιση καθεαυτή, η εν
λόγω διαδικασία αποτελεί συνέχεια μιας μακράς ανάπτυξης. Η δεύτερη αλλαγή αφορά στη δημιουργία εντελώς νέων επαγγελματικών προφίλ που δεν καλύπτονται ακόμη από την προσφορά
της εκπαίδευσης (όπως η καθαρή τεχνολογία). Η τρίτη αφορά στην καινοτομία, όπου η τεχνολογική ικανότητα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών υπηρεσιών, όπως αυτή
που τονίστηκε από την Grundfos. Συνολικά, οι μεγαλύτερες επαγγελματικές δυνατότητες είναι
πιθανό να βρεθούν στον τομέα της ενέργειας και σε διατομεακά θέματα, όπως η ενεργειακή
απόδοση.
Παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, υπάρχουν ανησυχίες ότι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν
στην τελευταία ύφεση, ιδιαίτερα αυτοί με χαμηλά προσόντα, θα μπορούσαν να καταλήξουν σε
διαρθρωτική ανεργία. Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να δραστηριοποιηθεί
περισσότερο, ώστε να διασφαλίσει ότι το πρωτογενές πλεονέκτημα της Δανίας σε εναλλακτικές
πηγές ενέργειας- ιδιαίτερα η αιολική ενέργεια - χρησιμοποιείται συστηματικά για την τόνωση της
δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω συντονισμένης απασχόλησης, αναβάθμισης των δεξιοτήτων
και πολιτικών για την καινοτομία. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η πρωτοβουλία του
Lindoe για την καινοτομία (μελέτη περίπτωσης) θα συνοδεύεται από διαρθρωτικά μέτρα, για να
διασφαλιστεί ότι με τις κατάλληλες δεξιότητες μπορεί να μετατραπεί η πρόοδος της καινοτομίας
σε βιώσιμες θέσεις εργασίας.
Η διαφοροποίηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι επίσης ζωτικής σημασίας - η Δανέζικη
Ένωση Μεταλλουργών (Dansk Metal) και η Ένωση για Ανειδίκευτους Εργάτες (3F) έχουν ζητήσει
την υλοποίηση ενεργειών που μπορούν να τονώσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και σε άλλους «πράσινους τομείς» με ευκαιρίες ανάπτυξης – Η Dansk
Metal προχώρησε σε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, θα
μπορούσαν να δημιουργήσουν έως και 50 000 νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της ενέργειας.
Οι επιπτώσεις των δεξιοτήτων και η ανάπτυξη - Νέες και μεταβαλλόμενες ανάγκες σε
δεξιότητες κατά τομέα / επάγγελμα
Ο εκπαιδευτικός τομέας αποτελεί ισχυρή βάση για τον κοινό προσδιορισμό της ανανεωμένης παγκόσμιας και εθνικής επικέντρωσης στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στα υπάρχοντα επαγγέλματα. Ωστόσο, εγείρονται συζητήσεις για το εάν τα σωστά εκπαιδευτικά προγράμματα και μέτρα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
είναι σε θέση να απορροφήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρονται, για παράδειγμα,
από την καθαρή τεχνολογία και τις αποδιοργανωτικές και καινοτόμες αλλαγές στα τρέχοντα
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επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία δεν ακολουθούν την παραδοσιακή λογική του κλάδου (όπως
φαίνεται από τη μελέτη περίπτωσης του κατασκευαστή αντλιών Grundfos, που προχωρά σε
πωλήσεις περισσότερο προσανατολισμένες στις υπηρεσίες).
Πεδίο εφαρμογής και δυνατότητα των Κρατών Μελών/ των συστημάτων πρόβλεψης
δεξιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο και των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης να προβλέψουν και να ανταποκριθούν.
Πολύ λίγες πληροφορίες (στατιστικά, αναλύσεις, κ.λπ.) υπάρχουν επί του παρόντος σχετικά
με τις συνέπειες που έχει μια πιο πράσινη οικονομία στις επαγγελματικές δομές και στις απαιτήσεις σε δεξιότητες. Η έλλειψη δεδομένων επιβεβαιώνεται μέσα από συνεντεύξεις με τους Γενικούς Διευθυντές της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Οι οργανισμοί της αγοράς εργασίας ζήτησαν μέτρα για την ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας στον τομέα της ενέργειας, τον κύριο τομέα ανάπτυξης της Δανίας.
Μαθήματα καλών πρακτικών σχετικά με τον προσδιορισμό, την πρόβλεψη και την
ανταπόκριση στις ανάγκες σε δεξιότητες.
Οι Επιτροπές Εμπορίου και τα αντίστοιχα συμβούλια παρακολουθούν τις εργασιακές αλλαγές
και μπορεί να ζητήσουν την ανάπτυξη ή την προσαρμογή των τίτλων προσόντων της Αρχικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των πιστοποιητικών της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι Επιτροπές Εμπορίου αναλαμβάνουν μελέτες για
την πρόβλεψη δεξιοτήτων σε «συγγενικά επαγγέλματα» στο πλαίσιο της Αρχικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Επίσης, πραγματοποιούν διατομεακές μελέτες, προκειμένου να αναλύσουν τον αντίκτυπο
της τεχνολογικής σύγκλισης (για παράδειγμα η καθαρή τεχνολογία) ή τις αλλαγές σε συγκεκριμένες λειτουργίες της εργασίας που μπορεί επίσης να είναι δια-επαγγελματικές.
Σήμερα, 13 κέντρα δεξιοτήτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
συνδέουν τους φορείς παροχής Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με
τη βασική εκπαίδευση ενηλίκων και είναι υπεύθυνα για την πρόβλεψη και παρακολούθηση των
αλλαγών σε δεξιότητες σε τοπικό επίπεδο. Σε σχέση με αυτή την εξέλιξη, το Δανέζικο Τεχνολογικό Ινστιτούτο ετοιμάζει έναν οδηγό μεθόδων για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες.
Το μοντέλο «ασφαλούς ευελιξίας», σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, εξηγεί αφενός την επιτυχία της δανέζικης
οικονομίας πριν από την κρίση και αφετέρου το ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης είναι εξελικτικές και συμπληρώνονται από μεγάλη δυνατότητα απορρόφησης στην αγορά εργασίας.
Το Υπουργείο Παιδείας ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση θεμάτων σχετικών με το κλίμα και την ενέργεια στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών, από την υποχρεωτική
εκπαίδευση έως την τριτοβάθμια. Στόχος είναι να διασφαλίσει ότι η ημερήσια διάταξη σχετικά με
το κλίμα δεν καλύπτεται μόνο με στοχοθετημένο και συνεκτικό τρόπο, αλλά ότι επίσης διεγείρει
συνειδησιακή συμπεριφορά απέναντι στο κλίμα και ενθαρρύνει περισσότερους νέους, μετά την
υποχρεωτική εκπαίδευση, να επιλέξουν την εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες.
Προτάσεις
Καθώς προσέγγιση ανά τομέα του θέματος της πρόβλεψης δεξιοτήτων μπορεί να μην αντικατοπτρίζει πλήρως τη δυναμική της βιομηχανίας, η οποία μπορεί να καθοδηγείται από σύγκλιση τεχνολογιών, διασπαστικές αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα ή επανατοποθετήσεις στην
αλυσίδα αξίας, υπάρχει ανάγκη συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αναλυθούν
περαιτέρω ποιές μέθοδοι είναι οι πλέον κατάλληλες για να συλλάβουν αυτές τις αλλαγές στις
δεξιότητες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Συνοπτική παρουσίαση των βασικών
ευρημάτων στη Γερμανία
Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι προτεραιότητες και οι στρατηγικές
ανάπτυξης δεξιοτήτων
Περιβαλλοντικές προκλήσεις
Διευρύνοντας προηγούμενα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, στη Γερμανία, οι
προτεραιότητες σχετικά με την προστασία του κλίματος έχουν έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία
10 χρόνια, με στόχο-κλειδί τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η πρόκληση για
την επίτευξη μιας μεγάλης μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σημαίνει έμφαση
στην ενεργειακή απόδοση και την καθαρότερη παραγωγή ενέργειας από ότι στις προηγούμενες
πολιτικές. Σημαίνει επίσης ότι η βιομηχανική αναδιάρθρωση θα είναι αναγκαία και ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τόσο τις τεχνολογικές καινοτομίες,
όσο και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Οι επενδύσεις θα υποστηρίξουν την αύξηση της απασχόλησης και θα οδηγήσουν σε 500 000 επιπλέον θέσεις εργασίας στον τομέα της προστασίας
του περιβάλλοντος μέχρι το 2020 και 800 000 μέχρι το 2030.
Εντούτοις, η βασική πρόκληση είναι ότι η Γερμανία υποφέρει από τις δημογραφικές αλλαγές
που επηρεάζουν αρνητικά τον αριθμό των νέων ανθρώπων που συμμετέχουν στα προγράμματα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 20.
Η στρατηγική ανταπόκρισης
Για δεκαετίες, η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στο επίκεντρο ανάπτυξης της δημόσιας πολιτικής. Ο συνδυασμός της νομοθεσίας και της αυξανόμενης αφύπνισης επηρέασε την
αναδιάρθρωση των οικονομικών τομέων και τις επαγγελματικές ικανότητες. Από την άλλη, οι
πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος δε θεωρήθηκαν μόνο ως ένα βήμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, αλλά και μηχανισμός για την ανάπτυξη ευκαιριών στην αγορά, για
τους εγχώριους προμηθευτές των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και υπηρεσιών. Η ανάπτυξη των
πολιτικών για το περιβάλλον έχει ως εκ τούτου χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης. Η τεχνολογία σχετικά με το περιβάλλον και
ο τομέας των αντίστοιχων υπηρεσιών είναι τώρα από τους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς, απασχολώντας 1,8 εκατ. άτομα το 2006 (4,5% του εργατικού δυναμικού).
Πράσινη απάντηση στην τρέχουσα οικονομική κρίση
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εισήγαγε δύο οικονομικά πακέτα στήριξης της οικονομίας, το
Νοέμβριο του 2008 και τον Ιανουάριο του 2009, συνολικού ύψους περίπου 100 δισ. ευρώ. Η
αναλογία των πακέτων στήριξης για τις πράσινες επενδύσεις ήταν περίπου 13% - ένα από τα
20 Στο αρχικό: VET = Vocational Education and Training
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υψηλότερα στην ΕΕ, παρόλο που αρχικά δε δόθηκε έμφαση στα πράσινα θέματα. Και τα δύο πακέτα στήριξης επικεντρώθηκαν στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης. Ένα δάνειο ανοικοδόμησης, που προσέφερε άλλα 2,5 δισ. ευρώ πίστωση για ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις
κτιρίων και ενεργειακή απόδοση ενισχύθηκε επίσης από μια μεγαλύτερη φορολογική μείωση στις
χειρονακτικές υπηρεσίες για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό κτιρίων. Και τα δύο μέτρα πρέπει να διασφαλίσουν και ίσως να τονώσουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων ως απάντηση στις ανάγκες για πράσινες δεξιότητες
Οι επιχειρήσεις τεχνολογίας σχετικά με το περιβάλλον έχουν πλέον εδραιωθεί και συχνά αποτελούν ηγέτες στην αγορά. Οι συνεχείς επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη21 νέων προϊόντων
και διαδικασιών βοηθούν τη Γερμανία να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, καθώς
και την κατάλληλη προσφορά ειδικευμένων εργαζομένων (ιδίως εκείνων με τεχνικό προσανατολισμό). Πράγματι, εκτός από τη ζήτηση των προϊόντων τους, το εξειδικευμένο προσωπικό είναι ο
πιο σημαντικός παράγοντας για τον καθορισμό της θέσης της επιχείρησης.
Η ανάπτυξη μιας πράσινης οικονομίας συνδέεται έτσι με σημαντικές επιπτώσεις στα επαγγελματικά προφίλ και την τυπική επαγγελματική εκπαίδευση. Η επανεκπαίδευση σε όλο το φάσμα
της οικονομίας, για την αντιμετώπιση της πράσινης αναδιάρθρωσης, εστιάζεται κυρίως στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο πλαίσιο του οποίου προσφέρονται προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση τεχνικών προσόντων και έχουν αναπτυχθεί νέα προγράμματα σπουδών
και επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον. Το εύρος των προγραμμάτων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης, είναι πλέον σημαντικό. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανανέωση του κανονισμού της
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (Fortbildungsordnung), που καθιστά προτεραιότητα
την ενσωμάτωση θεμάτων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος.
Αντιθέτως, δεδομένης της περιορισμένης κλίμακας, οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από
τις επιχειρήσεις θεωρούνται οριακές. Ωστόσο, αναπτύσσονται κέντρα κατάρτισης για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση ή ενσωμάτωση πράσινων ενοτήτων συμπληρωματικά στα επίσημα προγράμματα κατάρτισης. Οι τρεις δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων στις μελέτες περίπτωσης ξεκίνησαν με
πρωτοβουλία εταιρειών (Q-Cells, Siemens Wind Power και BMW).
Οι ανάγκες σε δεξιότητες στον τομέα του περιβάλλοντος καλύφθηκαν κυρίως από τη δημιουργία επίσημων προγραμμάτων κατάρτισης, στο πλαίσιο του συστήματος διπλής κατάρτισης
και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτό ακολουθεί μια μακρά παράδοση των γερμανικών βιομηχανιών, οι οποίες οργανώνουν διπλή κατάρτιση αντί για εταιρική συνεχή επιμόρφωση.
Η μετάβαση σε πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα έχει επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι ο βαθμός ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών θεμάτων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με το είδος εργασίας.
Τα χαμηλά ποσοστά αποφοίτησης των τελευταίων ετών από τα πεδία των μαθηματικών, της
μηχανικής και των φυσικών επιστημών έχουν δημιουργήσει έλλειψη εξειδικευμένων μηχανικών
και τεχνικών, περίπου 165 000 το 2006. Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, οι ελλείψεις δεξιοτήτων
είχαν ήδη περιορίσει την ανάπτυξη του τομέα του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η οικονομική ύφεση
έχει μειώσει την έλλειψη εργατικού δυναμικού και οι περιβαλλοντικές βιομηχανίες είναι τώρα, πιο
εύκολα, σε θέση να καλύψουν τις πρόσφατες κενές θέσεις εργασίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα
για τον τομέα του περιβάλλοντος παραμένει η διαθεσιμότητα των μηχανικών, αφού τα ποσοστά
αποφοίτησης παραμένουν χαμηλά τα τελευταία χρόνια και οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές δεν
έχουν αλλάξει. Επιπλέον, λιγότεροι απόφοιτοι υποβάλλουν αίτηση για μαθητείες. Τη στιγμή που
τέτοιες ελλείψεις δύσκολα μπορούν να αποφευχθούν σε περιόδους άνθησης, οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να ακολουθήσουν μια μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη διαδρομή. Συνεπώς, θα είναι σημαντικό να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των βραχυπρόθεσμων
προσαρμογών και της μακροπρόθεσμης συσσώρευσης του ανθρώπινου κεφαλαίου.
21 Στο αρχικό: R&D = Research & Development
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Οι αναδυόμενες απαιτήσεις σε δεξιότητες
Πράσινη διαρθρωτική αλλαγή
Είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιο περιστατικό εξαφάνισης επαγγελμάτων ή επαγγελματικών
προφίλ ως αποτέλεσμα μιας πιο πράσινης οικονομίας. Αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο εκπαιδεύει τους μαθητευόμενους και τους σπουδαστές στην
ευέλικτη απασχόληση στην αγορά εργασίας.
Νέες δεξιότητες
Σε ολόκληρη την οικονομία, όλα τα επαγγέλματα, σε κάποιο βαθμό, έχουν ενσωματώσει την
προστασία του περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί
πάντα ένα επιπλέον προσόν, ενσωματωμένο στην υφιστάμενη κατάρτιση.
Η παρακολούθηση ενός προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης παρέχει στους
φοιτητές την ευκαιρία να «χτίσουν» σταδιακά τις ικανότητές τους και να λάβουν συμπληρωματικά πιστοποιητικά ειδικής εκπαίδευσης ή πτυχία υψηλότερης βαθμίδας, που θα τους επιτρέψουν
να εξελιχθούν στο επάγγελμα που επέλεξαν. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, ένας επιστάτης λυμάτων μπορεί να εκπαιδευτεί και να αξιοποιήσει συνολικά την αρχική επαγγελματική
κατάρτιση.
Η κατασκευαστική εταιρεία ηλιακής ενέργειας Q-Cells, τα τελευταία χρόνια, παρατήρησε έλλειψη αιτήσεων από υποψηφίους κατάλληλους για κενές θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα, δεν
υπήρχαν προγράμματα κατάρτισης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή για τις ηλιακές τεχνικές, και δεν υπήρχε βιομηχανία ηλιακής ενέργειας για να ωθήσει στην καθιέρωση ενός εθνικού
προγράμματος κατάρτισης.
Δεν υπάρχει ακόμα αρχική επαγγελματική κατάρτιση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
ο αριθμός των φοιτητών σε αντίστοιχες πανεπιστημιακές σπουδές εξακολουθεί να είναι υπερβολικά μικρός. Οι τεχνικοί που απασχολούνται από την Siemens Wind Power είναι συνήθως ηλεκτρονικοί τεχνικοί ή απόφοιτοι μηχανικοί. Ωστόσο, η υψηλού επιπέδου ασφάλεια και τα τεχνικά
πρότυπα των ανεμογεννητριών της Siemens απαιτούν διαρκή εκπαίδευση στην ασφάλεια και
την τεχνολογική ανάπτυξη.
Νέα ή εκσυγχρονισμένα επαγγέλματα στο επίπεδο των προγραμμάτων διπλής μαθητείας
προκύπτουν λόγω των αναθεωρήσεων στους κανονισμούς κατάρτισης σε ένα υπάρχον επάγγελμα ή λόγω της ένταξης ενός νέου κανονισμού κατάρτισης. Μεταξύ του 1996 και του 2009, 82
επαγγέλματα δημιουργήθηκαν και 219 επαγγέλματα εκσυγχρονίστηκαν.
Όσον αφορά στις πιο πράσινες δεξιότητες, τέσσερις νέες διπλές εκπαιδεύσεις μαθητείας
είχαν οργανωθεί από τον υφιστάμενο φορέα παροχής κατάρτισης το 2002, και συγκεκριμένα:
(α) τεχνικός ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων (Fachkraft fur Kreislauf-und
AbfaNwirtschatt, Μελέτη περίπτωσης 6),
(β) τεχνικός μηχανικής παροχής νερού (Fachkraft fur Wasserversorgungstechnik),
(γ) τεχνικός μηχανικής υγρών απόβλητων (Fachkraft fur Abwassertechnik),
(δ) τεχνικός σωλήνων, αποχετεύσεων και βιομηχανικών υπηρεσιών (Fachkraft fur Rohr-,
Kanal-und Industrieservice).
Τα ποσοστά κατάρτισης, για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - η αναλογία μεταξύ των μαθητευομένων και των συνολικών εργαζομένων σε μια επιχείρηση - βρίσκεται περίπου
στο 5%, σε σύγκριση με το μέσο όρο 6,5% σε όλους τους τομείς. Οι επιχειρήσεις ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας πιο συχνά προσλαμβάνουν ειδικευμένους εργαζόμενους από το να προσφέρουν προγράμματα διπλής εκπαίδευσης. Αυτό συνεπάγεται απορρόφηση από άλλους τομείς.
Στο διπλό επίπεδο εκπαίδευσης και μαθητείας, η προστασία του περιβάλλοντος έχει ενσωματωθεί σε όλους τους κανονισμούς τις αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και, ως εκ τούτου,
μπορεί να παρατηρηθεί ένα πιο πράσινο σύνολο εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
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Ένα καλό παράδειγμα μιας πιο πράσινης υπάρχουσας εργασίας, ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής αλλαγής, είναι οι τεχνικοί ηλιακής εγκατάστασης. Υπάρχει ανάγκη για τεχνίτες ειδικευμένους
στην εγκατάσταση αυτών των συστημάτων, ειδικά σε ιδιωτικά νοικοκυριά. Η ομάδα-στόχος είναι
τεχνίτες, βιομηχανικοί μηχανικοί υγιεινής, θέρμανσης και κλιματισμού και ηλεκτρονικών ειδών, οι
οποίοι μαθαίνουν τις απαιτούμενες ικανότητες μέσω της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης.
Με τον τρόπο αυτό, οι τεχνίτες, οι οποίοι στο παρελθόν εργάστηκαν μόνο πάνω στα συστήματα
ορυκτών καυσίμων, επανακαταρτίζονται για συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα (βλ. παρακάτω).
Πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Δεδομένου ότι ο τομέας της διαχείρισης των αποβλήτων έγινε πιο περίπλοκος και τεχνικά
εκλεπτυσμένος, μια συμφωνία σε συγκεκριμένες περιοχές κρίθηκε απαραίτητη για να βοηθήσει
στην πρόληψη βλαβών εγκατάστασης και να εξασφαλιστεί ότι είχαν τηρηθεί οι κανονισμοί για
τις εκπομπές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ενώ το προηγούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης παρείχε γενική εκπαίδευση, η αυξημένη πολυπλοκότητα και οι τεχνολογικές αλλαγές
που επέφερε η αλλαγή στο νόμο διαχείρισης των αποβλήτων, απαίτησαν μεγαλύτερη εξειδίκευση, καθώς και εντατική κατάρτιση στις ανάγκες των πελατών και την εξυπηρέτησή τους, προκειμένου να καλυφθεί ο όλο και περισσότερο επαγγελματικός χαρακτήρας του κλάδου.
Για να αιτιολογηθεί η προσαρμογή των δεξιοτήτων, ως συνέπεια της νέας νομοθεσίας (η
οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια), περιλήφθηκε μια μελέτη περίπτωσης
για τους συμβούλους ενέργειας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ιδιοκτήτες και άλλοι που πωλούν
κτίρια και σπίτια απαιτούν ένα ενεργειακό πιστοποιητικό που καθορίζει τις ενεργειακές ανάγκες
του κτιρίου. Μόνο μια καθορισμένη ομάδα ειδικών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη συνεχιζόμενη
κατάρτιση και που γίνονται ενεργειακοί σύμβουλοι μπορεί να εκδώσει ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Για επαγγέλματα εκτός του τομέα του περιβάλλοντος, η ενσωμάτωση επικεντρώνεται στις
βασικές γνώσεις στον τομέα της ανακύκλωσης των αποβλήτων και της εξοικονόμησης ενέργειας. Οι εταιρείες παρ’ όλα αυτά είναι ελεύθερες να επεκτείνουν την περιβαλλοντική γνώση των
μαθητευόμενών τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Προσεγγίσεις για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες
Πράσινη αναδιάρθρωση
Η προώθηση υβριδικών συστημάτων χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι μια ολοένα αυξανόμενη τάση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η αυτοκινητοβιομηχανία BMW, για παράδειγμα, συμπεριέλαβε πρόσφατα δύο υβριδικά αυτοκίνητα στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, τις σειρές X6 και
7. Τα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με κινητήρα καύσης και πρόσθετους ηλεκτρικούς κινητήρες
και συσκευές αποθήκευσης ενέργειας, ώστε να μειωθεί τόσο η κατανάλωση καυσίμου όσο και οι
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η χρήση μέχρι και 400 V σε υβριδικά συστήματα δημιουργεί
προφανή θέματα υγείας και ασφάλειας, κάτι που απαιτεί ότι οι τεχνικοί πρέπει να έχουν καλές
συνολικές τεχνικές γνώσεις των υβριδικών τεχνολογιών. Αυτό σημαίνει ότι οι τεχνικοί οχημάτων
πρέπει να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Πράγματι, λόγω της νομοθεσίας, μόνο εκπαιδευμένοι
ηλεκτρολόγοι ή τεχνικοί μηχανοτρονικής, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τη σχετική γνώση, μπορούν
να εκτελούν εργασίες στα υβριδικά αυτοκίνητα.
Οι κανονισμοί κατάρτισης για τους τεχνικούς των χημικών και για τέσσερα άλλα επαγγέλματα
της χημικής βιομηχανίας αναθεωρήθηκαν το 2002, δεδομένου ότι εισήχθη η έννοια της υπεύθυνης φροντίδας. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση για την
ασφάλεια στην εργασία, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος για όλη την περίοδο
κατάρτισης ώστε να αυξήσουν τις γνώσεις τους σε αυτά τα θέματα. Η ενσωμάτωση αυτής της
έννοιας σε διπλή μαθητεία στον τομέα αυτό εγγυάται την εφαρμογή και εσωτερίκευσή της σε όλα
τα στάδια της εργασίας.
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Νέες δεξιότητες
Είναι εμφανής η ανάγκη των επιχειρήσεων και το πραγματικό κενό στην αγορά κατάρτισης για
προγράμματα επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις που
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος στις λειτουργίες τους (ιδίως υπό το πρίσμα της ενέργειας και της εκτίμησης του κόστους του άνθρακα)
θα αντιμετωπίσουν ανταγωνιστικά και οικονομικά μειονεκτήματα.
Κατασκευαστικά εργοστάσια ηλιακής ενέργειας, όπως η Q-Cells, έχουν αντιμετωπίσει έλλειψη τεχνικών που να διαθέτουν το φάσμα των απαιτούμενων δεξιοτήτων, ώστε να εγγυηθούν τα
επίπεδα παραγωγής και τους στόχους ανάπτυξης για τη βιομηχανία ηλιακής ενέργειας.
Καθώς οι τεχνολογίες αιολικής ενέργειας έχουν γίνει πιο συγκεκριμένες και πιο σύνθετες,
εντοπίστηκε από τη βιομηχανία η ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης για την προσαρμογή των προσόντων.
Πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Οι νέοι και αυστηρότεροι νόμοι για τη διάθεση αποβλήτων τη δεκαετία του 1990 σε συνδυασμό με τις περισσότερο εξελιγμένες τεχνολογίες για τα απόβλητα απαίτησαν νέα τεχνική και
περιβαλλοντική εκπαίδευση σε δεξιότητες στον τομέα των αποβλήτων.
Η αναθεώρηση του κανονισμού του 2003 για την κατάρτιση σε θέματα κεντρικής θέρμανσης
και εξαερισμού απαιτεί μεγαλύτερη έμφαση της κατάρτισης στην παροχή υπηρεσιών καθώς και
στη χρήση των βιώσιμων ενεργειακά εισροών.
Η πράξη του 2007 για την εξοικονόμηση ενέργειας απαιτεί να εκπαιδευτούν οι ειδικοί, οι
οποίοι θα μπορούν να αξιολογήσουν τη χρήση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια.

Αποκρίσεις στις ανάγκες για δεξιότητες
Πράσινη αναδιάρθρωση
Το 2009 η BMW αποφάσισε να καλύψει το κενό δεξιοτήτων σχετικά με υβριδικά μηχανοτρονικά οχήματα με την απευθείας ενσωμάτωση αυτής της εκπαίδευσης ως μια νέα εκπαιδευτική
ενότητα στη διπλή μαθητεία της. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι μηχανικοί μηχανοκίνητων οχημάτων
μηχανοτρονικής που ολοκληρώνουν την κατάρτισή τους στην BMW θα έχουν τα προσόντα για
να εργαστούν με όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα. Αυτό παρέχει επίσης ευέλικτη κατάρτιση που επιτρέπει στους τεχνικούς να αλλάξουν επιχειρήσεις. Το μάθημα έχει πλέον ενσωματωθεί στο πρόγραμμα της διπλής μαθητείας για μαθητευόμενους στα εργοστάσια παραγωγής της BMW στο
Regensburg και το Dingolfing. Από το 2010, όλα τα εργοστάσια παραγωγής της BMW στη Γερμανία θα περιλαμβάνουν το νέο αυτό μάθημα. Περίπου 100 μαθητευόμενοι το χρόνο λαμβάνουν
αυτή την εκπαίδευση (Μελέτη περίπτωσης 122).
Ως αποτέλεσμα του προγράμματος υπεύθυνης φροντίδας, η χημική βιομηχανία έχει προσαρμόσει όλες τις εργασιακές διαδικασίες της, ώστε να είναι εγγενώς καθαρότερες και ενεργειακά
αποδοτικότερες (Μελέτη περίπτωσης 2).
Νέες δεξιότητες
Όσον αφορά στα νέα επαγγέλματα, περιγράφονται δύο νέα προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου στις μελέτες περίπτωσης:
(α) προκειμένου να καλυφθούν οι τεχνικές απαιτήσεις της παραγωγής
ηλιακών κυψελών, ένα πρόγραμμα ηλιακών τεχνικών υλοποιήθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Kothen (Saxony-Anhalt), σε συνεργασία με βιομηχανίες
22 Οι πλήρεις εκθέσεις των χωρών με μελέτες περιπτώσεων είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cedefop.europa.eu
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κατασκευής ηλιακών κυψελών, αλλά κυρίως με το «γίγαντα» στην παραγωγή ηλιακής
ενέργειας, Q-Cells (Μελέτη περίπτωσης 3) να διδάσκει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και ολοκληρωμένες τεχνικές και γνώσεις παραγωγής φωτοβολταϊκών, απευθείας
πάνω στις γραμμές παραγωγής της Q-Cells,
(β) η πράσινη διοίκηση επιχειρήσεων (Μελέτη περίπτωσης 4) καθιερώθηκε ως μάθημα στο
ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Bits
(Σχολή Διοίκησης και Τεχνολογίας Πληροφοριών) στο Iserlohn (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία).
Μια άλλη μελέτη περιγράφει το νέο κέντρο εκπαίδευσης στην αιολική ενέργεια της Siemens,
σχεδιασμένο για τη βελτίωση της κατάρτισης του προσωπικού και τη βελτίωση της υγείας, της
ασφάλειας, της τεχνικής απόδοσης και της αναγνωρισμένης υψηλής ποιότητας της Siemens
στον τομέα της αιολικής ενέργειας στην αγορά, για τους πελάτες της. Τα περιεχόμενα του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί, ώστε να έχουν συγκεκριμένους στόχους, για την προώθηση της
επιτυχούς εκτέλεσης των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών (Μελέτη περίπτωσης 5).
Περαιτέρω πιο πράσινα επαγγέλματα μπορεί να παρουσιαστούν στα παρακάτω πεδία:
(α) γεωργικά επαγγέλματα σχετικά με τη βιολογική γεωργία,
(β) επαγγέλματα σχετικά με την κυκλοφορία που στηρίζουν τη φιλική προς το περιβάλλον
κινητικότητα,
(γ) ενεργειακά επαγγέλματα που εστιάζουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή διατήρηση,
(δ) κατασκευαστικά επαγγέλματα που παράγουν προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά,
(ε) χημικά επαγγέλματα που χρησιμοποιούν βιοδιασπώμενες ουσίες,
(στ) επαγγέλματα σχετικά με μηχανοκίνητα οχήματα που εφεύρουν εναλλακτικές τεχνολογίες
προώθησης.
Πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Στο πλαίσιο της μετάβασης υφιστάμενων επαγγελμάτων σε πιο πράσινα, παρουσιάζονται δύο
μελέτες περιπτώσεων για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση:
(α) μηχανικός εγκαταστάσεων υγιεινής, θέρμανσης και κλιματισμού (Μελέτη περίπτωσης 7)
- η εκπαίδευση προσανατολίζεται περισσότερο στις υπηρεσίες, αφού οι σχέσεις με τους
πελάτες έχουν γίνει πιο σημαντικές τα τελευταία χρόνια. Η γνώση της χρήσης της αειφόρου κατανάλωσης ενέργειας ήταν μέρος της μετάβασης,
(β) τεχνικός διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης - που έχει δημιουργηθεί για την κάλυψη
των απαιτήσεων μιας ολοένα αυξανόμενης τεχνικής ανάγκης στον τομέα των αποβλήτων
(Μελέτη περίπτωσης 6). Ωστόσο, οι εταιρείες εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για το
χαμηλό αριθμό μαθητευόμενων στο πρόγραμμα, καθώς η ζήτηση για τους μαθητευόμενους είναι μερικές φορές υψηλότερη από την προσφορά.
Η τρίτη μελέτη περίπτωσης σε αυτό το τμήμα αφορά στους συμβούλους ενέργειας, με κύρια
εστίαση στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που καθορίζονται με βάση τη νέα
νομοθεσία και προσδιορίζουν έτσι με σαφήνεια τις απαιτήσεις σε δεξιότητες και προσόντα για
τους συμβούλους (Μελέτη περίπτωσης 8).

Συμπεράσματα
Κύριες πράσινες αλλαγές στην οικονομία και την αγορά εργασίας - Γενική φύση της
αλλαγής στα Κράτη Μέλη (οδηγοί και επιπτώσεις)- Επιπτώσεις στη διαρθρωτική αλλαγή
και τις βιομηχανίες σε ύφεση.
Μια βασική διαπίστωση είναι ότι παρά τη δημιουργία νέων, συγκεκριμένων πράσινων επαγγελμάτων, πολλά επαγγέλματα και επιμορφωτικά προγράμματα έχουν προσαρμοστεί και βελτι-
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ωθεί, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες σε δεξιότητες των όλο και περισσότερο πράσινων
πτυχών της γενικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, καθώς και των οικολογικών βιομηχανιών.
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων έχει ακολουθήσει μια ολιστική προσέγγιση. Η εστίαση σε μια ολιστική
προσέγγιση και όχι σε ένα εξειδικευμένο επάγγελμα εγγυάται ευέλικτη αξιοποίηση των ειδικευμένων εργαζομένων και καλύτερες θέσεις εργασίας.
Για να βελτιωθεί η ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων, πρέπει να συνεχιστεί περαιτέρω η ολιστική προσέγγιση των μη περιβαλλοντικών επαγγελμάτων και να υπάρξει μεγαλύτερη επαγγελματική εξειδίκευση στον τομέα του περιβάλλοντος.
Σε γενικές γραμμές, ενώ ο στόχος αυτής της μελέτης στηρίχθηκε σε μια προσαρμογή της
κατάρτισης, καθορισμένη κατά κύριο λόγο από τη ζήτηση, όπως αναφέρθηκε, αυτό δεν ισχύει
πραγματικά για το γερμανικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Επιπτώσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων- Νέες και μεταβαλλόμενες ανάγκες
σε δεξιότητες ανά τομέα/ επάγγελμα
Ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι ότι τα περισσότερα επαγγέλματα έχουν τροποποιηθεί, ώστε να λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικές παράμετροι, σύμφωνα με τον ολοκληρωμένο
γερμανικό στόχο για πιο πράσινη οικονομία. Ενώ έχουν προκύψει νέα επαγγέλματα, η σημασία
τους είναι μικρή σε σύγκριση με το μεγάλο αριθμό των υπαρχόντων επαγγελμάτων που έχουν
τροποποιηθεί.
Υπάρχουν ζητήματα δημόσιας εικόνας, ιδίως στους τομείς των αποβλήτων, λυμάτων και υγιεινής, θέρμανσης και κλιματισμού, όπου ο αριθμός των μαθητευόμενων είναι μικρός, κάτι που
οδηγεί σε προβλήματα που αφορούν στην πρόσληψη μαθητευομένων στις επιχειρήσεις βιοτεχνίας.
Ο ρυθμός αλλαγής στον καθορισμό νέων και αναδυόμενων αναγκών σε δεξιότητες
Ο εκσυγχρονισμός της διπλής μαθητείας ή η ανάπτυξη νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων,
αποφασίζεται με συμφωνία και έτσι παίρνει αρκετό χρόνο, γεγονός το οποίο επιβραδύνει το ρυθμό της αλλαγής. Το σύστημα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης από την άλλη πλευρά,
μπορεί και όντως αντιδρά με ευελιξία στις μεταβολές της ζήτησης για δεξιότητες και ήταν το
πρώτο που προσαρμόστηκε στις νέες ανάγκες σε δεξιότητες.
Τα Πανεπιστήμια δημιούργησαν πρόσφατα νέους κύκλους προγραμμάτων σπουδών ως απάντηση στις νέες απαιτήσεις. Οι αλλαγές, πάντως, έθεσαν λιγότερα προβλήματα από ό, τι στο
διπλό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης, όπου οι προσαρμογές πήραν περισσότερο χρόνο.
Πεδίο εφαρμογής και ικανότητα των Κρατών Μελών/ περιφερειακή πρόβλεψη
δεξιοτήτων και πρόβλεψη και απόκριση συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης
Η συνεργασία μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Διατήρησης Φυσικών
Πόρων και Πυρηνικής Ασφάλειας23 και φορέων που είναι αρμόδιοι για την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, ιδιαίτερα το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας24 και το Ομοσπονδιακό
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης25 θα μπορούσε να βελτιωθεί. Το τριμερές σύστημα ρυθμίζεται σε επίπεδο Ομόσπονδων κρατιδίων, επιβραδύνοντας τη συνεργασία,
αφού οι κυβερνήσεις των 16 Ομόσπονδων κρατιδίων πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι κυρίως υπεύθυνα για το σύστημα εκπαίδευσης
και κατάρτισης. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Διατήρησης Φυσικών Πόρων και
23 Στο αρχικό: BMU
24 Στο αρχικό: BMBF
25 Στο αρχικό: BIBB
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Πυρηνικής Ασφάλειας μπορεί να προσφέρει μόνο τα υλικά για τη μάθηση και τη διδασκαλία, τα
οποία περιλαμβάνουν αρκετή τεχνογνωσία. Η χρήση αυτών των υλικών θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της καλύτερης συνεργασίας.
Μαθήματα καλής πρακτικής σε σχέση με τον εντοπισμό, την πρόβλεψη και την
ανταπόκριση στις ανάγκες σε δεξιότητες
Σύμφωνα με τη Συμφωνία για την Επαγγελματική Κατάρτιση, πρέπει να εντοπιστεί στην οικονομία μια συγκεκριμένη ανάγκη σε δεξιότητες, για τον εκσυγχρονισμό ή τη δημιουργία ενός νέου
κανονισμού για την κατάρτιση.
Το 2006, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος ξεκίνησε μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία με τίτλο «Το Περιβάλλον δημιουργεί προοπτικές», σε συνεργασία με επιχειρήσεις από τους
τομείς περιβαλλοντικών τεχνολογιών/ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, 6 000
επιπλέον μαθητείες δημιουργήθηκαν το 2009. Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να προσδιορίσει
τους επαγγελματικούς κλάδους της μαθητείας, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται από τον περιβαλλοντικό τομέα.
Η BMW έλαβε το Βραβείο καινοτομίας 2009 από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την υποδειγματική λειτουργία της υβριδικής μονάδας
εκπαίδευσής της, τη στενή σύνδεσή της με το πρόγραμμα διπλής μαθητείας και τη σχετικότητά
της με την αγορά εργασίας.

Προτάσεις
Για τις προσεγγίσεις των Κρατών Μελών σχετικά με τις προβλέψεις σε δεξιότητες
Θα είναι σημαντικό να μετρηθούν καλύτερα οι πράσινες δεξιότητες και ικανότητες, καθώς και
να μπορούν να ποσοτικοποιηθούν πιο συστηματικά τα πράσινα επαγγέλματα για να βοηθήσουν
το σχεδιασμό παροχής κατάρτισης, ιδιαίτερα για τις πολύ εξειδικευμένες θέσεις εργασίες. Ομοίως, τα αποτελέσματα της δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω των περιβαλλοντικών δαπανών
μπορεί να βελτιωθούν περισσότερο. Ειδικότερα, οι καθαρές επιπτώσεις των πράσινων επενδύσεων δεν είναι επαρκώς καταμετρημένες. Υπάρχει κάποια πεποίθηση ότι, παρά τη συνολική
προσφορά που έχει θετική πορεία, η εκπαιδευτική πολιτική υποτίμησε τους περιβαλλοντικούς
τομείς υψηλής ανάπτυξης και ως εκ τούτου, τις δεξιότητες και ανάγκες σε εργατικό δυναμικό,
κάτι το οποίο έχει οδηγήσει σε ελλείψεις σε δεξιότητες.
Δεν υπάρχει κανένα σύστημα αναγνώρισης ή πρόβλεψης δεξιοτήτων το οποίο να καθορίζει
την ανάγκη για πράσινες δεξιότητες και πράσινα επαγγέλματα. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για
να εξακριβωθεί η ζήτηση για πρόσθετα επαγγέλματα ή άλλες μορφές κατάρτισης. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι χρήσιμο να εισαχθούν διετή προγράμματα μαθητείας ή πρακτικής άσκησης
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, η αξιολόγηση της καταλληλότητας δεν έχει ακόμα
πραγματοποιηθεί.
Για τα Κράτη Μέλη / περιφερειακά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης
Ένα δημόσια χρηματοδοτούμενο σύστημα διά βίου μάθησης είναι απαραίτητο, προκειμένου
να παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις αγορές εργασίας και όχι από το περιβάλλον
εργασίας. Η Γερμανία είναι εδώ και πολύ καιρό διστακτική να αναπτύξει ένα τέτοιο σύστημα διά
βίου μάθησης. Παρ ‘όλα αυτά, η φθίνουσα παροχή δεξιοτήτων, που προκαλείται από τις δημογραφικές αλλαγές, απαιτεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτόν τον τομέα.
Οι ελλείψεις δεξιοτήτων μπορεί να προληφθούν με τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο
τα μέτρα και οι προσεγγίσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των πιλοτικών προγραμμάτων) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειωθεί το ποσοστό των
μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και να βελτιωθούν οι προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων από οικογένειες μεταναστών.
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Για τους εργοδότες
Θα χρειαστεί ένα υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής εξειδίκευσης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιβαλλοντικών αγαθών και των φορέων υπηρεσιών. Η προσφορά των
επαγγελματιών θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία, ιδίως αν οι μελλοντικές προβλέψεις
για την ανάπτυξη στον τομέα αποδειχθούν ότι είναι σωστές, καθορίζοντας τη ζήτηση για ειδικευμένους εργαζόμενους.
Θα απαιτηθεί ένα υψηλότερο επίπεδο ολοκληρωμένης γνώσης για τις πράσινες ικανότητες,
τόσο για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, όσο και για την υιοθέτηση αυστηρότερων περιβαλλοντικών προτύπων σε πολλά μη-περιβαλλοντικά επαγγέλματα. Αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής για την προστασία
του περιβάλλοντος.

Για τους κοινωνικούς εταίρους
Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των προγραμμάτων
κατάρτισης, τόσο στη διπλή όσο και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δραστηριοποιούνται στη
διαμόρφωση του περιεχομένου των νέων προγραμμάτων κατάρτισης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Συνοπτική παρουσίαση των βασικών
ευρημάτων στην Εσθονία
Περιβαλλοντικές προκλήσεις, προτεραιότητες και στρατηγικές
ανάπτυξης δεξιοτήτων
Περιβαλλοντικές προκλήσεις και προτεραιότητες
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, η Εσθονία υπέστη θεμελιώδη πολιτική, κοινωνική και οικονομική αναδιάρθρωση. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αναλυθεί η διαμόρφωση
μιας πιο πράσινης οικονομίας και η αντίστοιχη ανταπόκριση των δεξιοτήτων. Η πρόβλεψη και
η κατάρτιση σε δεξιότητες παρέχεται κυρίως από διάφορες υπηρεσίες του κράτους. Έτσι, την
ανάπτυξη δεξιοτήτων χαρακτηρίζουν μέτρα πολιτικής και μεταρρυθμίσεις του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος.
Τομείς προτεραιότητας για την πράσινη οικονομία είναι η ενέργεια, οι μεταφορές και οι κατασκευές. Βασικά θέματα είναι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η περιβαλλοντική επίπτωση της παραγωγής ενέργειας, οι τιμές της ενέργειας, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και οι βιώσιμες μεταφορές. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σημαντικές για
την ανάπτυξη, όπως και για τη μείωση των επιπτώσεων της παραγωγής ενέργειας πετρελαίου
από σχιστόλιθο. Τομείς με μεγάλες πράσινες δυνατότητες αποτελούν: η βιομηχανία πετρελαίου
από σχιστόλιθο, η ενέργεια, το φυσικό αέριο και η παροχή νερού, η διαχείριση αποβλήτων, η
δασοκομία και η γεωργία.
Η επαγγελματική δομή έχει αλλάξει μαζί με την οικονομική δομή. Γενικά, το ποσοστό των
επαγγελματιών και των εργατών στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε, ενώ ο αριθμός των εργατών στη βιοτεχνία μειώθηκε περισσότερο από το συνολικό αριθμό των απασχολούμενων. Η
απασχόληση ανά τομέα αναμένεται να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα. Τα περισσότερα επαγγέλματα ανήκουν σε όλο και πιο πράσινα επαγγέλματα.
Η στρατηγική αντιμετώπισης
Για να κινηθεί προς μια πιο πράσινη οικονομία, η κυβέρνηση έχει ορίσει τέσσερις σημαντικούς
άξονες δράσης:
(α) αποτελεσματικότητα της κατανάλωσης ενέργειας,
(β) διαφοροποιημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
(γ) ανάπτυξη παραγωγής ενέργειας πετρελαίου από σχιστόλιθο - αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
(δ) μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην οικονομία και ανάπτυξη της
πράσινης επιχειρηματικότητας.
Μια σειρά από νομοθεσίες έχουν θεσπιστεί για την ενέργεια, τις μεταφορές, τη γεωργία, τη
δασοκομία, τον τουρισμό, τη χημική βιομηχανία, τη βιομηχανία οικοδομικών υλικών και τη βιομη-
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χανία τροφίμων, σύμφωνα με τις βασικές πολιτικές για την αειφόρο ανάπτυξη, το Νόμο για την
Αειφόρο Ανάπτυξη (1995) και την εθνική στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη (2005).
Απάντηση στην οικονομική κρίση
Οι βασικές προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και την
απασχόληση 2008-11 είναι οι εξής:
(α) η υιοθέτηση μιας συντηρητικής μακροοικονομικής πολιτικής για να κρατηθεί το δημόσιο
έλλειμμα στο όριο του 3% του ΑΕΠ, με την είσοδο στη ζώνη του ευρώ το 2011 και τη διατήρηση χαμηλού δημόσιου χρέους για τη στήριξη υψηλών επιπέδων επενδύσεων και ενός
ευνοϊκού επιπέδου φόρων, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,
(β) η αύξηση του εξαγωγικού δυναμικού των επιχειρήσεων, κυρίως με τη βελτίωση του γενικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την αύξηση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί το μερίδιο των εξαγωγών σε σχέση με το ΑΕΠ στα
επίπεδα του 2008, μέσω μέτρων στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων,
(γ) η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, με την αύξηση της χρηματοδότησης της δια βίου μάθησης,
εξασφαλίζοντας περισσότερους πόρους για τη συνεχή εκπαίδευση και τις δραστηριότητες
επιμόρφωσης, και με την αξιοποίηση της περιόδου μειωμένης απασχόλησης για την αύξηση των δεξιοτήτων 50 000 ατόμων κατά τουλάχιστον ένα ευρωπαϊκό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων,
(δ) η διατήρηση της απασχόλησης μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
και της τόνωσης της δημιουργίας θέσεων εργασίας, η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων
και η παροχή πρόσθετων επιδοτήσεων για την πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας.
Για την υποστήριξη της ανάκαμψης της αγοράς εργασίας, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ένα
σχέδιο δράσης για τη μείωση της ανεργίας (2009). Το σχέδιο περιλαμβάνει υποστήριξη για τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέτρα για την πρόληψη της αδράνειας και βελτίωση των
πρόσθετων ευκαιριών για κατάρτιση και επανακατάρτιση. Η διαθεσιμότητα και η ευελιξία της
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας θα ενισχυεί. Συνολικά, ενεργητικά μέτρα για την αγορά θα χρηματοδοτηθούν με 459 εκατομμύρια το 2009 και με 618 εκατομμύρια το 2010 στο πλαίσιο του
προγράμματος «Αύξηση της παροχής ειδικευμένου εργατικού δυναμικού».
Στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων ως απάντηση στις πράσινες ανάγκες
Η προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων αποτελεί μέρος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Το 2005, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και ο Υπουργός Παιδείας και Έρευνας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας καθιστώντας την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως προτεραιότητα. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να διαμορφωθούν υπεύθυνοι πολίτες που θα εκτιμούν και θα νοιάζονται το περιβάλλον.
Οι κυβερνητικές προτεραιότητες τα επόμενα χρόνια θα αφορούν στη βελτίωση των προσόντων των ατόμων και της αίσθησης σε αυτούς της ασφάλειας, καθιστώντας το εκπαιδευτικό
σύστημα πιο αποτελεσματικό, με την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την προώθηση της
δια βίου μάθησης, την εστίαση στη μείωση των ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο, την προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας ως τομείς μελέτης, προκειμένου να διασφαλιστεί η
ανταγωνιστικότητα και με την παροχή βοήθειας σε ομάδες υψηλού κινδύνου, προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Εκτός από τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ατόμων, η κυβέρνηση ελπίζει, επίσης, να ενθαρρύνει τους μετανάστες εργαζόμενους να επιστρέψουν στην Εσθονία.
Νέα μέτρα προετοιμάζονται επίσης, προσανατολισμένα στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, με
σκοπό τη στήριξη των παραδοσιακών βιομηχανιών, την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, την πρόσληψη προσωπικού που οδηγεί στην
ανάπτυξη και την εφαρμογή του επαγγελματικού σχεδιασμού ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και συσπειρώσεων, η οποία ξεκίνησε από τις επιχειρήσεις,
θα προωθηθεί.
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Συνεχής και εκτεταμένη υποστήριξη θα παρέχεται σε έργα για την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών τεχνολογιών, προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, για τα οποία ο εξαγωγικός προσανατολισμός και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα θεωρούνται σημαντικά πλεονεκτήματα. Με βάση
τις ανάγκες πολλών παραδοσιακών τομέων της οικονομίας, η υποστήριξη θα παρέχεται σε έργα
που περιλαμβάνουν έλεγχο και πιστοποίηση, σχεδιασμό και διαχείριση της παραγωγικότητας,
τα οποία συνήθως είναι μικρότερα σε μέγεθος και ενέχουν μικρότερο κίνδυνο, από εκείνα που
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Οι αναδυόμενες απαιτήσεις σε δεξιότητες
Πράσινη διαρθρωτική αλλαγή
Οι δυνατότητες για την πράσινη αναδιάρθρωση της οικονομίας είναι περισσότερο προφανείς
στους ακόλουθους τομείς της εθνικής οικονομίας:
(α) γεωργία (βιομάζα, βιοκαύσιμα και βιοενέργεια, βιολογική γεωργία),
(β) δασοκομία (πολύπλευρη διαχείριση δασών, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, παραγωγή συσσωματωμάτων ξύλου),
(γ) δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων (εφαρμογή νέων τεχνολογιών, διαχείριση υδάτων
σε ορυχεία, αποκατάσταση των ανοικτών εδαφών λατομείου),
(δ) ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και παροχή νερού (εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς
το περιβάλλον στην παραγωγή ενέργειας, θερμικοί ή/ και ηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής
ενέργειας και εγκαταστάσεις λέβητα που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
συνδυασμένη καύση των ανανεώσιμων καυσίμων, απόβλητα και πετρέλαιο από σχιστόλιθο, εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργειακές επιχειρήσεις, ηλεκτρικά δίκτυα και αγωγοί
θέρμανσης, διαχείριση υδάτων),
(ε) παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και χημικών προϊόντων (νέες
τεχνολογίες για την παραγωγή καυσίμων κίνησης από πετρέλαιο από σχιστόλιθο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, νέες τεχνολογίες για την παραγωγή χημικών προϊόντων από
το πετρέλαιο από σχιστόλιθο),
(στ) κατασκευή ξύλου και προϊόντων ξύλου (πολύπλευρη χρήση ξύλου, νέες τεχνολογίες για
την τροποποίηση της ξυλείας),
(ζ) μεταφορές και δραστηριότητες στήριξης των μεταφορών (βιώσιμες μεταφορές),
(η) κατασκευή (νέα υλικά και τεχνολογίες για την κατασκευή και την ανακαίνιση, ανακαίνιση
παλαιών αγωγών θέρμανσης σε δίκτυα τηλεθέρμανσης, κατασκευή παθητικών κατοικιών),
(θ) δραστηριότητες πώλησης και ενοικίασης ακινήτων (ενεργειακή πιστοποίηση και ενεργειακός έλεγχος σε πολυκατοικίες, ανακαίνιση και ανακατασκευή των πολυκατοικιών),
(ι) άλλες οικονομικές δραστηριότητες, για παράδειγμα, αναψυχή και τουρισμός.
Προς το παρόν, η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από μια αναντιστοιχία μεταξύ των εργοδοτικών απαιτήσεων για προσόντα και των πραγματικών επιπέδων δεξιοτήτων του γενικά μεγαλύτερου σε ηλικία πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας. Ως εκ τούτου, η βάση γνώσεων και δεξιοτήτων
των ενεργών εργαζομένων πρέπει να βελτιωθεί. Αν και οι έρευνες για το εργατικό δυναμικό και
οι προβλέψεις δείχνουν κάποια μετατόπιση στο εσωτερικό μεγάλων ομάδων επαγγελμάτων, δεν
υπάρχει καμία ένδειξη επαγγελμάτων ή κλάδων που να περιέρχονται σε αχρηστία, ως αποτέλεσμα
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής ή των περιβαλλοντικών πολιτικών.
Νέες δεξιότητες και πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Το Νοέμβριο του 2009, το Ίδρυμα Innove (συνεργάτης του Cedefop) οργάνωσε το πρώτο
σεμινάριο για την πράσινη οικονομία στην Εσθονία. Τα συμπεράσματα αυτού του σεμιναρίου δείχνουν αύξηση της ζήτησης για ορισμένες ομάδες επαγγελματιών με ειδικές τεχνικές δεξιότητες
που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, όπως:
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(α) μηχανικοί, σχεδιαστές και ερευνητές που ασχολούνται με την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας,
(β) τεχνικοί ικανοί να χειριστούν πράσινες τεχνολογίες,
(γ) αρχιτέκτονες, σχεδιαστές πόλης και μεταφορών,
(δ) σύμβουλοι επιχειρήσεων και καταναλωτών σχετικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών,
(ε) ενεργειακοί ελεγκτές και αξιολογητές περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Ανάμεσα στους μηχανικούς, σχεδιαστές και ερευνητές που οδηγούν την τεχνολογική αλλαγή
και την καινοτομία στην πράσινη οικονομία, υπάρχουν πολλές νέες ειδικότητες, όπως αυτές που
αφορούν στην ηλιακή τεχνολογία και στην τεχνολογία κυψελών καυσίμων. Παρ ‘όλα αυτά, είναι
δύσκολο να προβλέψουμε ποια νέα πράσινα επαγγέλματα θα έχουν υψηλότερη ζήτηση κατά τη
διάρκεια μιας πιο πράσινης οικονομίας. Μέχρι σήμερα, η εμπειρία από την ανάπτυξη επαγγελματικών προτύπων για τα νέα πράσινα επαγγέλματα δείχνει ότι τόσο οι τεχνικές δεξιότητες που
σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, όσο και οι γενικές δεξιότητες, όπως η ομαδική εργασία, η
επικοινωνία, η μάθηση και η επιχειρηματικότητα, είναι σημαντικές.
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέων ενεργειακών τεχνολογιών στην Εσθονία έχει επιπτώσεις
στις ανάγκες σε δεξιότητες σε δύο επίπεδα:
(α) στην ανάπτυξη και την εξαγωγή νέων τεχνολογιών στον τομέα της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται ως αιχμή του δόρατος στην παραγωγή πετρελαίου από σχιστόλιθο,
(β) στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, σημαντικών για τις βασικές τεχνολογίες που διαδραματίζουν
καίριο ρόλο στην Εσθονία, όπως είναι τα βιοκαύσιμα.

Προσεγγίσεις για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες
Πράσινη αναδιάρθρωση
Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών προετοιμάζει τις προβλέψεις της
εργασιακής ζήτησης από το 2003. Οι προβλέψεις ενημερώνονται σε ετήσια βάση. Χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, ως μία συμβολή στην προετοιμασία προτάσεων για τον καθορισμό θέσεων σπουδών, με βάση κρατική εντολή, στην Αρχική Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση26, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Γίνεται
πρόγνωση σε τρεις συνιστώσες της ζήτησης εργασίας: στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
στην έξοδο από την αγορά εργασίας (θνησιμότητα και συνταξιοδότηση) και στην εργασιακή κινητικότητα μεταξύ των διαφορετικών τομέων της εθνικής οικονομίας. Οι προβλέψεις γίνονται για
35 κλάδους της οικονομίας και πέντε συνολικά επαγγελματικές ομάδες.
Τρεις φορείς συμβουλεύουν τον Υπουργό Παιδείας και Έρευνας σχετικά με τις ανάγκες σε
θέσεις σπουδών που θα καθοριστούν από το κράτος:
(α) το συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης27,
(β) το συμβούλιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
(γ) το συμβούλιο εκπαίδευσης ενηλίκων
Η σύνθεση των φορέων αυτών είναι διαφορετική, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων
υπουργείων και κυβερνητικών οργανισμών, των εργοδοτικών ενώσεων, των συνδικαλιστικών
οργανώσεων και των φορέων παροχής εκπαίδευσης. Έτσι, τα συμβούλια παρέχουν επίσης μια
πλατφόρμα για τον κοινωνικό διάλογο σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με τους
αντίστοιχους τομείς της τυπικής εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα της ανάλυσης των εμπειρογνωμόνων και του κοινωνικού διαλόγου, τα κρατικά διατάγματα για τα σχετικά ιδρύματα (ιδρύματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανώτερα επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
και πανεπιστήμια) προετοιμάζονται από τους τομείς σπουδών και τις ομάδες προγραμμάτων
σπουδών και στη συνέχεια εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας.
26 Στο αρχικό: ΙVET = Initial Vocational Education and Training
27 Στο αρχικό: VET = Vocational Education and Training
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Νέες δεξιότητες και πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Το 2006, το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών ανέθεσε την εκπόνηση
μιας μελέτης σχετικά με τη στρατηγική της Εσθονίας στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας.
Αυτή η διαδικασία συγκέντρωσε τις απόψεις επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και του δημοσίου τομέα σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας που σχετίζονται με την ενέργεια. Καθορίστηκαν τρεις βασικοί τομείς για ανάπτυξη:
(α) ανάπτυξη και βελτίωση της όλης διαδικασίας πετρελαίου από σχιστόλιθο,
(β) καταγραφή, αξιοποίηση και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
(γ) μελέτη και ανάπτυξη νέων αναδυόμενων πηγών ενέργειας.
Εντοπίστηκαν επίσης οι ακόλουθοι κοινοί οριζόντιοι στόχοι:
(α) μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,
(β) βελτίωση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος,
(γ) αύξηση των επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη28 και γενίκευση της αξίας των δικαιωμάτων διασφάλισης της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας
και οι νέες προκλήσεις που επιφέρει η αύξηση της χρήσης της αιολικής ενέργειας είναι ουσιαστικοί
τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το περιβάλλον. Η παραγωγή θερμότητας και τα συστήματα
διανομής είναι τομείς με ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα στην αύξηση της αποδοτικότητας. Ωστόσο, αυτό θα απαιτήσει επενδύσεις, τόσο στη βελτίωση των υφιστάμενων, όσο και στην ανάπτυξη
νέων υποδομών. Σε γενικές γραμμές, ενώ υπάρχει ένα καλό γενικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, δεν υπάρχει εξειδικευμένο πεδίο στο οποίο η Εσθονία να υπερέχει στη διεθνή σκηνή.

Αποκρίσεις στις ανάγκες δεξιοτήτων
Πράσινη αναδιάρθρωση
Μέχρι σήμερα, το κύριο βάρος δίνεται στην επικαιροποίηση των προσόντων του πληθυσμού
σε εργάσιμη ηλικία, μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης που υποστηρίζεται από κρατικά κονδύλια.
Οι ακόλουθες πρωτοβουλίες υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2009 για τη βελτίωση της
διαθεσιμότητας πρόσθετης κατάρτισης και επανακατάρτισης:
(α) ένα εξατομικευμένο σύστημα επιταγών κατάρτισης για τους ανέργους, ως μια επιπρόσθετη επιλογή για την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Οι επιταγές κατάρτισης βοηθούν
τους ανέργους να βρουν γρήγορα μια κατάλληλη συμπληρωματική εκπαίδευση με βάση τις
ατομικές τους ανάγκες (κονδύλι ασφάλισης ανεργίας),
(β) επιταγές κατάρτισης για τους εργοδότες, ώστε να αυξήσουν το επίπεδο των δεξιοτήτων
των στελεχών και των εργαζομένων (Επιχειρηματική Εσθονία),
(γ) απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών για τις δημόσιες συμβάσεις κατάρτισης
στην αγορά εργασίας, ώστε να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των ενεργητικών μέτρων σχετικά
με την αγορά εργασίας.
Κατά το 2008, εγκρίθηκε μια νέα πρωτοβουλία χρηματοδότησης στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, συγκεκριμένα μια κρατική χρηματοδότηση της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης σε
σχολές επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζομένους. Η προσφορά δωρεάν ενδοϋπηρεσιακής
κατάρτισης συμβάλλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων των εργαζομένων με χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης, μειώνοντας την πιθανότητα και την επιμονή της ανεργίας. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό
των δράσεων εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει αυξηθεί.
Πιο πρόσφατα, ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο για την εκπαίδευση ενηλίκων 2009-13 εγκρίθηκε
το Σεπτέμβριο του 2009. Η στρατηγική προβλέπει σημαντική επέκταση σε ευκαιρίες μάθησης
28 Στο αρχικό: R&D = Research & Development
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για τους ενήλικες, καθώς και πρωτοβουλίες για την προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι βασικοί στόχοι περιλαμβάνουν τη συνολική βελτίωση των δεξιοτήτων
και επιπέδων εκπαίδευσης και μια αύξηση στον αριθμό των ενηλίκων που συμμετέχουν στη δια
βίου μάθηση. Η μείωση του ποσοστού των ανθρώπων που δεν έχουν επαγγελματική εκπαίδευση
ή επαγγελματική εξειδίκευση και η δημιουργία ενός συστήματος εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας
για την παροχή ευκαιριών στα άτομα που επιθυμούν να αυξήσουν τα επίπεδα των προσόντων
τους, είναι επίσης ψηλά στην ατζέντα.
Νέες δεξιότητες και πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Για την αύξηση των συνολικών δεξιοτήτων των ατόμων, έχουν εφαρμοστεί αρκετά μέτρα στη
γενική, την επαγγελματική, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων κατά τη
διάρκεια 2007-08:
(α) εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας και της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και αντιστοίχηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έχουν εισαχθεί οι αρχές του συστήματος
APEL (διαπίστευση προηγούμενης βιωματικής μάθησης),
(β) μέτρα οικονομικής στήριξης για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν αποτελεσματικότερα αλλοδαπούς φοιτητές σε επίπεδο μεταπτυχιακών και
διδακτορικών σπουδών στην Εσθονία, να τους ενθαρρύνουν να παραμείνουν περισσότερο και να σφυρηλατήσουν δεσμούς με την εσθονική αγορά εργασίας (ιδίως στους τομείς
της έρευνας και ανάπτυξης), αφού ολοκληρωθούν οι σπουδές τους,
(γ) έναρξη του προγράμματος DoRa (πρόγραμμα για διδακτορικές σπουδές και διεθνοποίηση) με σκοπό την αύξηση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης [...],
(δ) στήριξη για σπουδές στο εξωτερικό για τους φοιτητές της Εσθονίας σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ατόμων υψηλής ειδίκευσης,
(ε) εκσυγχρονισμός των υποδομών (αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμός μάθησης) των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης,
(στ) αύξηση των προσόντων των διδασκόντων στην επαγγελματική και γενική εκπαίδευση
μέσω της ανάπτυξης ενός πρόσθετου συστήματος κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, το
οποίο βασίζεται στις ανάγκες,
(ζ) [...]
(η) προώθηση σπουδών στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας με την αύξηση της
σπουδαιότητας των επιστημονικών θεμάτων στα επίπεδα βασικής και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και με την αύξηση της ελευθερίας επιλογής στους μαθητές της δευτεροβάθμιας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών στον
τομέα της τεχνολογίας και των φυσικών επιστημών για τα ιδρύματα μη-τυπικής εκπαίδευσης,
(θ) παράταση των ευκαιριών πρόσθετης κατάρτισης και επανεκπαίδευσης ενηλίκων μέσω
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και
των ιδρυμάτων μη-τυπικής εκπαίδευσης,
(ι) περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος υπηρεσιών σταδιοδρομίας με βάση τις ανάγκες
της κοινωνίας και του εργατικού δυναμικού. (Εσθονική στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα 2009-11, 2009, σ. 21-22).
Με βάση την εσθονική κοινωνικοοικονομική δομή, η πρόβλεψη και παροχή δεξιοτήτων είναι
σχεδόν εξ ολοκλήρου ευθύνη της κυβέρνησης. Αυτή η προσέγγιση έχει υπάρξει επιτυχής στην
παροχή δημόσια χρηματοδοτούμενης εκπαίδευσης για αρκετά πράσινα επαγγέλματα (μελέτες
περίπτωσης29: δασοκομία και ενεργειακοί ελεγκτές). Ωστόσο, σε εταιρικό επίπεδο έχουν παρα29 Οι πλήρεις εκθέσεις των χωρών με μελέτες περιπτώσεων είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cedefop.europa.eu
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τηρηθεί πολλές πρωτοβουλίες, όπου οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν προβλέψεις δεξιοτήτων
και παρέχουν ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στον τομέα της ενέργειας (μελέτες περιπτώσεων: εξόρυξη πετρελαίου από σχιστόλιθο, Eesti
Energia και ABB).

Συμπεράσματα
Κύριες πράσινες μετατοπίσεις στην οικονομία και την αγορά εργασίας - Γενική φύση
της αλλαγής στα Κράτη Μέλη (οδηγοί και επιπτώσεις)
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, η οικονομία έχει γίνει πολύ πιο πράσινη.
Μπορούν να προσδιοριστούν δυο μεγάλες αναπτυξιακές κατευθύνσεις προς μια πιο πράσινη
οικονομία:
(α) εφαρμογή νέων καθαρότερων τεχνολογιών σε πολλούς τομείς της οικονομίας,
(β) αποκατάσταση των αποτελεσμάτων της σοβιετικής κληρονομιάς στο περιβάλλον.
Μερικά βήματα προς μια πιο πράσινη οικονομία συνέβησαν αυτόματα, ως αποτέλεσμα της
μείωσης της ζήτησης. Για παράδειγμα, στον τομέα της γεωργίας, οι ιδιωτικοποιήσεις και τα χαμηλότερα επίπεδα παραγωγής έχουν μειώσει σημαντικά τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Παρ
‘όλα αυτά, ο τομέας έχει περαιτέρω πράσινες δυνατότητες, ιδίως στην οργανική γεωργία και την
παραγωγή βιοενέργειας.
Η στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διαδραματίσει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή διαφόρων σχεδίων για μια πιο πράσινη εσθονική οικονομία.
Η κυβέρνηση έχει προσδιορίσει τέσσερις κύριους άξονες δράσης για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής φιλικότητας της οικονομίας:
(α) αποτελεσματικότητα της κατανάλωσης ενέργειας,
(β) διαφοροποιημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
(γ) ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο από σχιστόλιθο - αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
(δ) μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της οικονομίας και ανάπτυξη της
πράσινης επιχειρηματικότητας.
Η αναδιάρθρωση της οικονομίας προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στη δομή της αγοράς εργασίας. Το μερίδιο του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα της γεωργίας, μειώθηκε σε σημαντικό βαθμό.
Ο τριτογενής τομέας έγινε πιο σημαντικός, ο δευτερογενής τομέας κράτησε το μερίδιό του.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, στον πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια θα μειωθεί, επίσης, η
απασχόληση. Αυξανόμενες οικονομικές δραστηριότητες εμφανίζονται στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά επίσης και στη μεταποιητική βιομηχανία.
Επιπτώσεις στις δεξιότητες και ανάπτυξη - Νέες και μεταβαλλόμενες ανάγκες σε
δεξιότητες ανά τομέα/ επάγγελμα
Η επαγγελματική δομή άλλαξε όπως άλλαξε και η οικονομική δομή. Το ποσοστό των επαγγελματιών και των εργατών στις υπηρεσίες αυξήθηκε. Υποθέτουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί με
συγκρατημένο ρυθμό. Ωστόσο, ο αριθμός των εργατών στη βιοτεχνία έχει μειωθεί περισσότερο
από το συνολικό αριθμό των απασχολούμενων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το ποσοστό των
εργαζομένων στη βιοτεχνία θα μείνει στο τρέχον επίπεδο.
Η πράσινη αναδιάρθρωση της εθνικής οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την αλλαγή της αντίληψης των ατόμων. Ως εκ
τούτου, η απάντηση των δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πράσινης οικονομικής αναδιάρθρωσης πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευ-

78

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ση και Κατάρτιση και τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση30, αλλά και όλα
τα επίπεδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της γενικής εκπαίδευσης. Η κινητοποίηση των
ανθρώπων για την αύξηση των επιπέδων των δεξιοτήτων και προσόντων τους, σύμφωνα με τις
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, αποτελεί έναν από τους κρίσιμους παράγοντες
για την επικείμενη οικονομική ανάκαμψη.
Μαθήματα καλών πρακτικών σε σχέση με τον εντοπισμό, την πρόβλεψη και την
ανταπόκριση στις ανάγκες σε δεξιότητες
Οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί υλοποίησης βασίζονται σε ένα συνδυασμό ιδιωτικών πρωτοβουλιών, είτε ατομικών είτε εταιρικών και στην κρατική στήριξη. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί
η εντυπωσιακή πρόοδος στην ανάπτυξη εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της ενδο-υπηρεσιακής κατάρτισης κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Σύμφωνα με αρκετές εκτιμήσεις, η Εσθονία θα μετακινηθεί από την τρέχουσα οικονομική κρίση,
καλύτερα προετοιμασμένη για τις προκλήσεις της πράσινης οικονομίας.

Προτάσεις
Για τις προσεγγίσεις πρόβλεψης δεξιοτήτων από τα Κράτη Μέλη
Συνιστάται η ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού των τομεακών και άλλων μεσοπρόθεσμων
στρατηγικών, με την εσθονική εθνική στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη «Βιώσιμη Εσθονία
21», και η αύξηση της προβολής της στρατηγικής διαδικασίας. Η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο
καλούνται να ξεκινήσουν την προετοιμασία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής δια βίου μάθησης.
Το εθνικό σύστημα επαγγελματικών προσόντων αποτελεί μια σύνδεση μεταξύ της αγοράς
εργασίας και του συστήματος διά βίου μάθησης. Συνίσταται η ανάπτυξη ρυθμιστικών επαγγελματικών προτύπων ως πρότυπα για επιμέρους προσόντα. Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη μιας
νέας γενιάς ρυθμιστικών εθνικών προγραμμάτων σπουδών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση31 ώστε να είναι καλύτερα συντονισμένη και βασισμένη σε μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα της μάθησης.
Για τα Κράτη Μέλη/ περιφερειακά συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης
Η κρατική εντολή για θέματα μελετών θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά και να πραγματοποιούνται οι κατάλληλες συστάσεις. Η εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση μιας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των
ενδιαφερομένων μερών.
Από αυτή την έρευνα, προκύπτει ότι η ποσοτική (Κρατική εντολή για θέσεις σπουδών) και
ποιοτική αναγνώριση των αναγκών σε δεξιότητες (επαγγελματικά πρότυπα, εθνικά αναλυτικά
προγράμματα σπουδών, σχολικά προγράμματα σπουδών) είναι ξεχωριστές δραστηριότητες. Αυτές οι δύο πτυχές αναγνώρισης δεξιοτήτων θα πρέπει να κινηθούν πιο κοντά η μια στην άλλη.
Στο πλαίσιο των παραπάνω διαδικασιών, η λειτουργική χαρτογράφηση των αρμοδιοτήτων σε
βασικούς τομείς της οικονομίας θα πρέπει να γίνει μια τακτική δραστηριότητα. Αυτό θα επιτρέψει τον προσδιορισμό των προφίλ ικανοτήτων των επαγγελμάτων, καθώς και τις τάσεις της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο ενός τομέα. Η ένταξη των επιμέρους επαγγελματικών προσόντων στο
εθνικό σύστημα προσόντων θα αυξήσει σημαντικά την ευελιξία του συστήματος. Τέλος, έρευνες
για τις ανάγκες σε ποιοτικές δεξιότητες θα πρέπει να ενσωματωθούν στις τακτικές έρευνες για
το εργατικό δυναμικό που πραγματοποιεί η Στατιστική Υπηρεσία της Εσθονίας.

30 Στο αρχικό: CVET = Continuing Vocational Education and  Training
31 Στο αρχικό: VET = Vocational Education and  Training
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Συνοπτική παρουσίαση
των βασικών ευρημάτων στην Ισπανία
Περιβαλλοντικές προκλήσεις, προτεραιότητες
και στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων
Περιβαλλοντικές προκλήσεις και προτεραιότητες
Στην Ισπανία, η πρόκληση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή είναι τριπλή: αύξηση της
θερμοκρασίας, μείωση των βροχοπτώσεων και άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας τη γεωργία και
τις βιομηχανίες ζωικού κεφαλαίου. Οι μειώσεις των βροχοπτώσεων μειώνουν τους υδάτινους
πόρους, με σημαντικές συνέπειες στη γεωργική παραγωγή, την πυκνότητα των δασών, τη διάβρωση του εδάφους και τη γονιμότητα, ενώ υπάρχουν και ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες
στην παροχή νερού σε πολλές πόλεις. Η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση του πληθυσμού επηρεάζουν επίσης τις προσπάθειες για άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Τα προβλήματα νερού
επιδεινώνονται από την τρέχουσα αστική ανάπτυξη και την περιοδική ξηρασία.
Οι προτεραιότητες, επομένως, επικεντρώνονται στην ενεργειακή ασφάλεια και την επίλυση
του προβλήματος της λειψυδρίας. Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και οι τεχνολογίες αφαλάτωσης έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό κατά την τελευταία δεκαετία. Οι στρατηγικές για
την ενέργεια και το νερό αποτελούν τον πυρήνα της μετάβασης σε μια πιο πράσινη οικονομία.
Η στρατηγική αντιμετώπισης
Η πολιτική ανταπόκρισης στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής προωθείται από διαφορετικά διοικητικά επίπεδα του κράτους: την κεντρική κυβέρνηση, τις αυτόνομες κοινότητες και τα
τοπικά συμβούλια, τους συγκεκριμένους φορείς ανάπτυξης στρατηγικής για την ανταπόκριση
στην κλιματική αλλαγή. Η στρατηγική αποτελείται από διαφορετικούς νόμους, διατάγματα και
σχέδια, και έχει δεσμούς με πολιτικές και στρατηγικές σε άλλους τομείς.
Οι ζωτικές περιβαλλοντικές εθνικές στρατηγικές είναι η ισπανική στρατηγική 2006 για την
κλιματική αλλαγή και την καθαρή ενέργεια, το εθνικό ισπανικό σχέδιο 2007 για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή και η ισπανική αναπτυξιακή βιώσιμη στρατηγική 2007. Έχουν εφαρμοστεί, επίσης, τομεακά σχέδια σε εθνικό επίπεδο, για τις μεταφορές, τη ρύπανση, το νερό και την
ενέργεια. Αρκετές πρωτοβουλίες από αυτόνομες κοινότητες συμπληρώνουν τις κυβερνητικές
στρατηγικές, με την «Agenda 21» σε επίπεδο τοπικού συμβουλίου.
Πράσινη απάντηση στην τρέχουσα οικονομική κρίση
Το Δεκέμβριο του 2008, η κυβέρνηση ξεκίνησε ένα οικονομικό πακέτο κινήτρων 11 δισ. ευρώ,
περίπου 1% του ΑΕΠ. Το πακέτο περιελάμβανε 600 εκατ. ευρώ για περιβαλλοντικά έργα και
500 εκατ. ευρώ για την έρευνα και την ανάπτυξη. Η χρηματοδότηση για έργα υποδομής και
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επενδύσεις στην προβληματική αυτοκινητοβιομηχανία, σηματοδοτεί τη σημασία που αποδίδει
η κυβέρνηση στην πράσινη οικονομία και το ρόλο της στην προώθηση της ανάπτυξης και της
εξέλιξης. Ως απάντηση στην οικονομική κρίση, η κυβέρνηση ξεκίνησε το πρόγραμμα τόνωσης
της ισπανικής οικονομίας και απασχόλησης (Σχέδιο E) στις αρχές του 2009 και αργότερα, το ίδιο
έτος, γνωμοδότησε σχετικά με ένα νόμο για την αειφόρο οικονομία.
Το Σχέδιο E είναι μια περιεκτική και εκτενής στρατηγική που περιέχει βραχυπρόθεσμα πακέτα, προσανατολισμένα στην εισαγωγή μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, για μια
μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη δομή. Περιλαμβάνει μια σημαντική και ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έως τα έργα έρευνας και ανάπτυξης32 στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, τα οποία σε κάποιο βαθμό απευθύνονται στις
ανάγκες σε δεξιότητες που έφεραν οι περιβαλλοντικές πολιτικές.
Η στρατηγική υποστηρίζεται από μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής αειφορίας, τα οποία περιλαμβάνουν χρηματοδότηση για τις βιώσιμες μεταφορές και την έρευνα και
ανάπτυξη σε οχήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα (Έργο Movele), καθώς και επιπλέον υποστήριξη για το σχέδιο εξοικονόμησης και ενεργειακής απόδοσης 2008-11, το σχέδιο ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας 2011-20, το νόμο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης και το σχέδιο προώθησης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.
Στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων ως απάντηση στις πράσινες ανάγκες
Παρά την ένταξη πολλών δράσεων κατάρτισης σε δεξιότητες, στις περιβαλλοντικές πολιτικές
και την προοδευτική ανάπτυξη των διαφόρων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο σύστημα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν υπάρχει ρητή εθνική στρατηγική που να στοχεύει στις ανάγκες σε
δεξιότητες για την πράσινη οικονομία. Πολλά έγγραφα δημόσιας στρατηγικής προσδιορίζουν την
ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση σε δεξιότητες, αλλά δεν υπάρχει μια συνολική και ολοκληρωμένη στρατηγική κατάρτισης που να προσδιορίζει τις ανάγκες σε δεξιότητες για τα εμπλεκόμενα επαγγέλματα και ένα πρόσφατο συμπόσιο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στη δημόσια
διοίκηση33 έδειξε ότι υπήρχε έλλειψη στρατηγικού συντονισμού των δράσεων ανταπόκρισης στις
ανάγκες της πράσινης οικονομίας, στα διάφορα διοικητικά επίπεδα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές
ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες από δημόσιους φορείς που συμβάλλουν στην εκπαίδευση σε δεξιότητες (μελέτη περίπτωσης: Ιδρύμα για την Βιοποικιλότητα και Σύνδεσμος Επιχειρηματιών
Εγκαταστάσεων Τηλεπικοινωνιών). Οι δημόσιοι φορείς συμμετέχουν επίσης στα προγράμματα
εκπαίδευσης σε δεξιότητες, τα οποία έχουν σχεδιαστεί από ακαδημίες ή ενώσεις του ιδιωτικού
τομέα, χρηματοδοτώντας αυτά τα προγράμματα απευθείας ή μέσω χρηματοδότησης από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Ισπανία, οι περιφέρειες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση ενεργητικών πολιτικών σχετικά με την αγορά εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την
επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων. Επίσης, οι περιφέρειες διαχειρίζονται τις εκπαιδευτικές
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν και εναρμονισμένες και συντονισμένες σε επίπεδο Κράτους, οι περιφέρειες προσαρμόζουν τις στρατηγικές για την απασχόληση και την εκπαίδευση στις ανάγκες τους
και στις στρατηγικές τους προτεραιότητες. Οι περιφερειακές προσεγγίσεις των θεμάτων για τα
«πράσινα επαγγέλματα» και οι συναφείς απαιτήσεις για δεξιότητες ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό,
αλλά υπάρχουν πολλά περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά σχέδια σε αυτόνομες κοινότητες (μελέτη
περίπτωσης34: Ίδρυμα Cenifer).
Πολλοί μη δημόσιοι παράγοντες του ιδιωτικού τομέα ή της κοινωνίας των πολιτών συμπληρώνουν την προσφορά κατάρτισης σε δεξιότητες για μια πιο πράσινη οικονομία. Κατά την προηγούμενη δεκαετία, ο πράσινος τομέας, ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναπτύχθηκε
32 Στο αρχικό: R&D = Research & Development
33 Τεχνικό Σεμινάριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην ισπανική δημόσια διοίκηση, πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Δημόσιας
Διοίκησης Navarro, στη Παμπλόνα, στις 3, 4 και 5 Ιουνίου 2009.
34 Οι πλήρεις εκθέσεις των χωρών με μελέτες περιπτώσεων είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cedefop.europa.eu
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ταχύτατα, αυξάνοντας τη ζήτηση για επαγγελματίες που έχουν αναπτύξει σχετικές δεξιότητες
από τα πανεπιστήμια και ορισμένους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι αναδυόμενες απαιτήσεις σε δεξιότητες
Πράσινη διαρθρωτική αλλαγή
Η πράσινη αναδιάρθρωση οδηγείται κυρίως από την πολιτική. Η διαδικασία για μια πιο πράσινη οικονομία ξεκίνησε περίπου πριν από 10 χρόνια με τη μεταρρύθμιση στην ενεργειακή πολιτική
και έχει ενισχυθεί από πολιτικές που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Η πράσινη στρατηγική εστιάζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά περιλαμβάνει και την
προώθηση της επεξεργασίας των αποβλήτων και της πράσινης διαχείρισης στους δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς. Λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στον κατασκευαστικό τομέα,
έχει ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια για την ενίσχυση των εργαζομένων, στο πλαίσιο της
διαφοροποίησης προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η πράσινη διαρθρωτική αλλαγή περιλαμβάνει διάφορες ανάγκες επανεκπαίδευσης. Για πολλά
επαγγέλματα στον κατασκευαστικό τομέα, το χάσμα των δεξιοτήτων σχετικά με τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας είναι μικρό, όπως για παράδειγμα η κατάρτιση των υδραυλικών, ηλεκτρολόγων
ή εγκαταστατών στην εγκατάσταση ηλιακών πάνελ ενέργειας στα κτίρια. Συγκεκριμένες τεχνικές
δεξιότητες απαιτούνται σε αυτά τα επαγγέλματα, ώστε να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και θερμικών ηλιακών συλλεκτών, αλλά
αυτές οι νέες τεχνικές δεξιότητες δεν είναι τόσο διαφορετικές και μπορούν να αποκτηθούν σε
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
Νέες δεξιότητες
Νέα πράσινα επαγγέλματα υπάρχουν σε διαφόρους τομείς, συμπεριλαμβάνοντας αρκετά διαφορετικές εργασίες, επίπεδα εκπαίδευσης και δεξιότητες. Σύμφωνα με την πράσινη λειτουργία
τους, τα νέα πράσινα επαγγέλματα μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες τέσσερις ευρείες
ομάδες: τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την επεξεργασία των αποβλήτων, την πράσινη διαχείριση και την ευαισθητοποίηση. Η κατάρτιση σε νέες δεξιότητες είναι απαραίτητη σε όλες τις
δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω.
Πολλές εταιρείες από τους κλάδους της μηχανικής, της ηλεκτρικής ενέργειας ή της εγκατάστασης έχουν διαφοροποιήσει τις κύριες δραστηριότητές τους, προς τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μόνο οι μισές από τις εταιρείες ανανεώσιμης ενέργειας ειδικεύονται στην
ανανεώσιμη ενέργεια, ενώ οι άλλες μισές πραγματοποιούν συμπληρωματικές δραστηριότητες.
Αυτό σημαίνει ότι οι απαιτούμενες νέες δεξιότητες αποκτούνται σχετικά εύκολα μέσω της επανεκπαίδευσης σε δεξιότητες που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η γνώση
των συστημάτων τεχνολογίας, οι διαδικασίες εγκατάστασης, ρύθμισης, συντήρησης και διαχείρισης.
Η διαχείριση αποβλήτων στην Ισπανία περιλαμβάνει δραστηριότητες διαχείρισης αστικών
αποβλήτων, διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και ανακύκλωσης. Έχουν αναπτυχθεί νέες προσεγγίσεις για την ανακύκλωση και τη διαχείριση των αποβλήτων, ως απάντηση στην αυξανόμενη
αστικοποίηση, την αύξηση του πληθυσμού και την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, ενώ
οι τεχνολογικές καινοτομίες, που περιλαμβάνουν τη μηχανοποίηση των εργασιών, έχουν αλλάξει
τις ομάδες δεξιοτήτων στον τομέα αυτό. Τα επόμενα έτη αναμένεται να αναπτυχθεί μια πιο πράσινη διαχείριση αποβλήτων, η οποία θα περιλαμβάνει επιλεκτική συλλογή αποβλήτων ή τεχνικές
ανακύκλωσης, απαιτώντας πρόσθετες θέσεις εργασίας και δράσεις κατάρτισης σε δεξιότητες.
Η πράσινη διαχείριση οργανώνει και ελέγχει τη μετατόπιση της παραγωγής σε μια πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγική δομή ή διαχειρίζεται προϊόντα υψηλής φυσικής αξίας. Παραδείγματα επαγγελμάτων στον τομέα αυτό είναι τα εξής: διαχείριση προστατευόμενων φυσικών
αποθεμάτων, διαχείριση δασικών περιοχών, εταιρικές δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος και τεχνικοί και επιθεωρητές δημοσίων φορέων (σε τοπικά συμβούλια).
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Οι εργαζόμενοι στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ο τομέας περιβαλλοντικής πληροφόρησης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον επηρεασμό της συμπεριφοράς των καταναλωτών.
Επαγγέλματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση έχουν
σημαντική ανάπτυξη και διαφοροποίηση τα τελευταία χρόνια, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να αποκτούν δεξιότητες για περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.
Πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Μεταβαίνοντας σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής, έχουν εντοπιστεί
δύο διαφορετικά κενά δεξιοτήτων. Πρώτον, υπάρχει ένα κεφαλαιακό κενό, που θα μπορούσε
να μειωθεί με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μέσω κεφαλαίων υποκατάστασης (κατά
κανόνα, περιλαμβάνει τεχνολογικές αλλαγές). Δεύτερον, υπάρχει ένα μη-κεφαλαιακό πράσινο
κενό που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, μέσα από
τις οργανωτικές αλλαγές ή τη βελτίωση της στάσης των εργαζομένων. Για παράδειγμα, ένα κεφαλαιακό πράσινο κενό θα μπορούσε να είναι η μετάβαση στη γεωργία, από παλιές θεριστικές
μηχανές σε νέες και λιγότερο ρυπογόνες.
Αντίθετα, ένα παράδειγμα ενός μη-κεφαλαιακού πράσινου κενού θα ήταν το σβήσιμο των
φώτων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία, όταν δεν χρησιμοποιούνται. Η κάλυψη αυτού του
μη-κεφαλαιακού πράσινου κενού περιλαμβάνει κατάρτιση σε εννοιολογικές δεξιότητες, όπως η
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ένα μη-κεφαλαιακό πράσινο κενό θα μπορούσε να βρεθεί σε
σχεδόν κάθε επάγγελμα, από τους γεωργούς στους υπαλλήλους γραφείου υψηλής ειδίκευσης
και αυτό αποτελεί μια από τις βασικές προκλήσεις για την πράσινη οικονομία. Έτσι, οι δράσεις
εκπαίδευσης σε εννοιολογικές δεξιότητες, όπως οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης, θα πρέπει να
συνεχιστούν και ίσως να ενσωματώσουν νέες μεθόδους κατάρτισης.
Τα πιο πράσινα επαγγέλματα τείνουν να είναι τεχνικά επαγγέλματα και όχι επαγγέλματα γραφείου. Οι τεχνικές δραστηριότητες τείνουν να είναι περισσότερο ενεργητικές από ότι οι δραστηριότητες γραφείου, ως εκ τούτου, το πιθανό πράσινο κενό είναι μεγαλύτερο για τους εργαζομένους στον τεχνικό τομέα από ότι για τους υπαλλήλους γραφείου. Επιπλέον, ο τομέας της
ανανεώσιμης ενέργειας και άλλοι βασικοί πράσινοι τομείς, όπως ο τομέας της επεξεργασίας των
αποβλήτων, αποτελούνται κυρίως από τεχνικούς υπαλλήλους.

Προσεγγίσεις για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες
Οι ανάγκες σε δεξιότητες για την πράσινη οικονομία αναγνωρίζονται μέσα από αρκετές πρωτοβουλίες από δημόσιους, ιδιωτικούς και μικτούς φορείς, περιλαμβάνοντας διαφορετικές μεθόδους. Αυτή η μελέτη βρήκε πέντε κύριες μεθόδους αναγνώρισης που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης, σε νέες πράσινες θέσεις εργασίας και σε πιο πράσινα υπάρχοντα
επαγγέλματα:
(α) η ζήτηση των εργαζομένων,
(β) η εταιρική ζήτηση,
(γ) μελέτες μάρκετινγκ από ιδιωτική ακαδημία,
(δ) δημόσιες πρωτοβουλίες,
(ε) πλήρεις και οργανωμένες σπουδές σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Η ζήτηση των εργαζομένων διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί στον προσδιορισμό των αναγκών σε
δεξιότητες στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, κινητοποιώντας την οργάνωση πολλών μαθημάτων (μελέτη περίπτωσης: Proyecto Sol).
Η εταιρική ζήτηση είναι σαφώς διαφοροποιημένη, ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας. Οι
μεγάλες εταιρείες τείνουν να προσδιορίζουν τις ανάγκες στα δικά τους τμήματα και παρέχουν
δεξιότητες κατάρτισης εσωτερικά. Αντίθετα, οι μκρο-μεσαίες επιχειρήσεις κοινοποιούν τα κενά
δεξιοτήτων τους συνήθως σε περιφερειακούς φορείς, κέντρα κατάρτισης ή εταιρικές ενώσεις
(μελέτη περίπτωσης: Fonama).
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Οι μελέτες μάρκετινγκ από ιδιωτικές ακαδημίες καθοδηγούνται εξ ολοκλήρου από την αγορά.
Αυτή η αναγνωριστική διαδικασία, χρησιμοποιείται για παράδειγμα, από το εκπαιδευτικό κέντρο
του IIR στο πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη συντήρηση της μονάδας αφαλάτωσης και για
τους διαχειριστές των λειτουργιών.
Οι πρωτοβουλίες από δημόσιους φορείς εντοπίζουν τα κενά δεξιοτήτων για μια πιο πράσινη
οικονομία. Μερικές είναι ενσωματωμένες σε μια συγκεκριμένη δράση ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενώ
άλλες συνίστανται σε μελέτες σχετικές με τις ανάγκες σε δεξιότητες.
Τέλος, υπάρχουν περιφερειακές και εθνικές μελέτες δεξιοτήτων, όπως για παράδειγμα η
ολοκληρωμένη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, για τον προσδιορισμό των επαγγελμάτων και των αναγκών σε δεξιότητες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.

Αποκρίσεις στις ανάγκες δεξιοτήτων
Πράσινη αναδιάρθρωση
Η εκπαίδευση σε δεξιότητες, που χρειάζεται για την πράσινη διαρθρωτική αλλαγή, πραγματοποιείται από δημόσιους, ιδιωτικούς και μικτούς φορείς, μέσα από πολλαπλές πρωτοβουλίες που
προέρχονται από διαφορετικούς παράγοντες. Πολλές τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις
διοργανώνουν, στο πλαίσιο αυτό, δράσεις κατάρτισης σε δεξιότητες, όπως είναι τα προγράμματα που αναλαμβάνονται στη χώρα των Βάσκων, τη Ναβάρρα ή την Εστρεμαδούρα.
Οι κοινωνικοί εταίροι, όπως οι επιχειρηματικές ενώσεις, τα ιδρύματα, τα συνδικάτα ή τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα αποτελούν επίσης μέρος των δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων με
στόχο την αναδιάρθρωση. Αυτοί οι παράγοντες σχεδιάζουν τα μαθήματα και παρακολουθούν
την απόδοση.
Νέες δεξιότητες
Μερικές φορές τα προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες, οδηγούνται τόσο από τον δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, όπως όταν μια πρωτοβουλία δημιουργείται από έναν
ιδιωτικό φορέα (μια ακαδημία ή μια ένωση) και χρηματοδοτείται από κάποιο δημόσιο φορέα (δημοτικά συμβούλια, περιφερειακές κυβερνήσεις, πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Για τις ανάγκες
επιμόρφωσης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα, οι οποίοι μετακινούνται σε επαγγέλματα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες, μερικές
προερχόμενες από περιφερειακές ή τοπικές κυβερνήσεις, οι οποίες παρέχουν τη σχετική επανεκπαίδευση, ώστε οι εργαζόμενοι να γίνουν επαγγελματίες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Το εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει μια ολοένα και μεγαλύτερη σειρά προγραμμάτων που σχετίζονται με τα πράσινα επαγγέλματα. Τα προγράμματα αυτά τοποθετούνται είτε στο επαγγελματικό σύστημα κατάρτισης για τεχνικά επαγγέλματα ή σε μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης
στα πανεπιστήμια.
Έχουν προωθηθεί προγράμματα για συγκεκριμένα επαγγέλματα και χρηματοδοτούνται τόσο
από δημόσιους, όσο και από ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, ενώσεων, ιδρυμάτων και συνδικάτων. Τα ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης έχουν
παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό το είδος δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Οι δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων σε εταιρείες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες δεξιότητες
που απαιτούνται για νέα πράσινα επαγγέλματα. Οι εταιρίες αναγνωρίζουν τις δεξιότητες που
απαιτούνται για τις δραστηριότητες στα τμήματά τους και οι δράσεις κατάρτισης σε δεξιότητες
είναι εσωτερικά οργανωμένες.
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Συμπεράσματα
Σχετικά με: κύριες πράσινες μετατοπίσεις στην οικονομία και την αγορά εργασίας Γενική φύση της αλλαγής στα Κράτη Μέλη (οδηγοί και επιπτώσεις)
Οι κύριες αλλαγές στην οικονομία σχετίζονται με προβλήματα που αφορούν στους δύο βασικούς πόρους της ενέργειας και του νερού, καθώς και στην επεξεργασία αποβλήτων. Οι πράσινες
δραστηριότητες, όπως η πράσινη διαχείριση και ευαισθητοποίηση, έχουν αναπτυχθεί γύρω από
αυτούς τους τρεις βασικούς τομείς. Η πράσινη στρατηγική είναι πολιτικά οδηγούμενη, με την
κεντρική κυβέρνηση να προωθεί τις κύριες πράσινες μετατοπίσεις, μέσω ρυθμιστικών αλλαγών
και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων.
Η ανάπτυξη της ενέργειας και του νερού έχουν επιτύχει ορισμένα σημαντικά αποτελέσματα.
Πρώτον, έχει λάβει χώρα μια τεράστια αύξηση των επενδύσεων στην παραγωγή ανανεώσιμης
ενέργειας και αφαλάτωσης, ενισχύοντας τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων. Δεύτερον, υπήρξε
μια μετατόπιση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού προς πιο αειφόρες τάσεις. Και τέλος,
η αυξανόμενη επιρροή των ισπανικών εταιριών ανανεώσιμης ενέργειας και αφαλάτωσης στην
παγκόσμια αγορά, δείχνει την τεχνολογική ανάπτυξη στους τομείς αυτούς. Τα επιτεύγματα αυτά
δείχνουν ότι οι δράσεις εκπαίδευσης σε δεξιότητες έχουν επιτύχει καλά αποτελέσματα, διότι
χωρίς τις κατάλληλες δεξιότητες δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί τέτοια πράσινη
αναδιάρθρωση.
Επιπτώσεις στη διαρθρωτική αλλαγή και τις βιομηχανίες σε ύφεση
Ο πυρήνας της ισπανικής ενεργειακής στρατηγικής βασίζεται στην ενεργειακή απόδοση και
την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει μια μετατόπιση από τις εισαγωγές, στην εθνική παραγωγή και, ως εκ τούτου, έχει θετική επίδραση στο
ΑΕΠ. Συνεπώς, αυτή η πράσινη μετατόπιση δημιουργεί απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη.
Επιπλέον, η μετατόπιση απαιτεί πρόσθετη εργασία και, επομένως, δεξιότητες, καθώς η ενσωμάτωση και εγκατάσταση τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης απαιτούν
σημαντικά περισσότερα καθήκοντα εργασίας από ότι λειτουργίας και συντήρησης. Νέες μέθοδοι
πράσινης παραγωγής ή διαφοροποίηση προς ανανεώσιμες ενέργειες είναι δυνατές στους προβληματικούς κλάδους της κατασκευής και της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Επιπτώσεις και ανάπτυξη δεξιοτήτων - Νέες και μεταβαλλόμενες ανάγκες σε δεξιότητες
ανά τομέα/ επάγγελμα
Δύο κύριες ομάδες δεξιοτήτων έχουν εντοπιστεί σε όλα τα επαγγέλματα: τεχνικές και διαχειριστικές από τη μία πλευρά και διοικητικές από την άλλη. Η δεύτερη ομάδα αναγκών σε δεξιότητες είναι εν μέρει αποτέλεσμα του περίπλοκου και εξελισσόμενου συστήματος περιβαλλοντικών
πολιτικών, ιδίως όσον αφορά στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.
Ο ρυθμός αλλαγής στον καθορισμό νέων και αναδυόμενων αναγκών σε δεξιότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, λόγω της οικονομικής κρίσης, μπορεί να
υποστηριχθεί ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για πράσινο προσανατολισμό. Στην Ισπανία,
η κρίση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στον κατασκευαστικό τομέα, όπου πολλά επαγγέλματα έχουν
υψηλές δυνατότητες για κατάρτιση στην ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση. Στην
πραγματικότητα, πολλά επαγγέλματα στον κατασκευαστικό κλάδο, όπως ηλεκτρολόγοι, εγκαταστάτες ή υδραυλικοί, μπορεί να εκτελέσουν εύκολα τα καθήκοντα πράσινων επαγγελμάτων,
όπως οι εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών ή ηλιοθερμικών συστημάτων ενέργειας.
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Πεδίο εφαρμογής και ικανότητα των Κρατών Μελών/ περιφερειακή πρόβλεψη
δεξιοτήτων και πρόβλεψη και απόκριση συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης35
Δεν υπάρχει εθνική συνεκτική απάντηση, αλλά καλά παραδείγματα σε περιφερειακό επίπεδο,
για παράδειγμα οι περιοχές Navarre και Extremedura. Οι εθνικές μελέτες θα πρέπει να συνδέονται με το σχεδιασμό των βασικών πράσινων στρατηγικών (μια έχει αναλάβει η Εθνική Υπηρεσία
Απασχόλησης την τρέχουσα περίοδο) και συνιστάται ισχυρότερη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή συμφόρηση δεξιοτήτων.
Μαθήματα καλής πρακτικής σε σχέση με τον εντοπισμό, την πρόβλεψη και την
ανταπόκριση στις ανάγκες σε δεξιότητες
Από το 1994, όταν δεν υπήρχε παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στη Ναβάρα, η περιοχή
έχει επεκτείνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 65% με στόχο
το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά τα επόμενα χρόνια. Η Ναβάρα είναι σε θέση να καλύψει τις θέσεις εργασίας που απαιτούνται για αυτή τη νέα απασχόληση,
εξομαλύνοντας την ταχεία επέκταση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στην περιοχή τα
τελευταία 15 χρόνια. Η περιφερειακή κυβέρνηση συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Cenifer για την
κατάρτιση του εργατικού δυναμικού που απαιτείται για αυτήν την μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη.

Προτάσεις
Για τις προσεγγίσεις των Κρατών Μελών σχετικά με τις προβλέψεις σε δεξιότητες
Ενσωμάτωση των προγραμμάτων δεξιοτήτων στις πολιτικές: η αναγνώριση των αναγκών σε
δεξιότητες θα μπορούσε να προβλεφθεί καλύτερα, επιδρώντας θετικά στο χρόνο παροχής προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων. Μια εθνικά ολοκληρωμένη μελέτη των αναγκών σε δεξιότητες έχει αναλάβει επί του παρόντος η Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης. Θα ήταν θετικό αν μια
τέτοια μελέτη συνδεόταν με το σχεδιασμό των βασικών πράσινων στρατηγικών (πολλές σχεδιάστηκαν πριν από περίπου μια δεκαετία).
Για τα κράτη μέλη / περιφερειακά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης
Συνιστάται ισχυρότερη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες, ώστε να αποφευχθεί πιθανή συμφόρηση δεξιοτήτων.

35 Στο αρχικό: VET = Vocational Education and Training
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Συνοπτική παρουσίαση των βασικών
ευρημάτων στη Γαλλία
Περιβαλλοντικές προκλήσεις, προτεραιότητες και στρατηγικές
ανάπτυξης δεξιοτήτων
Με ένα μεγάλο ποσοστό της ηλεκτρικής της ενέργειας να προέρχεται από πυρηνική ενέργεια,
η Γαλλία έχει το πλεονέκτημα της ενεργειακής βάσης με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα, αν και
τώρα, εξαρτάται όλο και περισσότερο από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Παρά τη στάση απέναντι
στην πυρηνική ενέργεια, η Γαλλία αναμένεται πως θα ξεπεράσει το στόχο του Κιότο για τα αέρια
του θερμοκηπίου σε ποσοστό 10% το 2010, λόγω της αύξησης των εκπομπών από τα κτίρια και
τις μεταφορές.
Οι κύριες προκλήσεις και προτεραιότητες είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μέσω
της βελτίωσης της αποδοτικότητας στα κτίρια και τις μεταφορές, καθώς και η αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας.
Οι μεγάλες προκλήσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ενεργειακής πολιτικής,
είναι η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης, η επέκταση του φάσματος των τεχνολογικών πηγών
παραγωγής και εφοδιασμού, η ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα της ενέργειας και η εγγύηση
της παροχής ενεργειακής μεταφοράς και υποδομών αποθήκευσης, προσαρμοσμένων στις καταναλωτικές απαιτήσεις.
Η στρατηγική αντιμετώπισης – Γενική περιβαλλοντική στρατηγική
Η γενική περιβαλλοντική στρατηγική έχει δύο βασικές διαστάσεις:
(α) η εθνική στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή υπογραμμίζει τις κυριότερες
προτεραιότητες για την προσαρμογή: ειδικότερα, τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, τις κοινωνικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της ανισότητας των κινδύνων, των δαπανών και
των ευκαιριών και τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς. Επικεντρώνεται κυρίως σε
προσπάθειες μετρίασης,
(β) η Grenelle Round Table, μια σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που ξεκίνησε το
2007 για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας και την αντιμετώπιση μιας σειράς
άλλων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Το 2009, 13 μέτρα εγκρίθηκαν, με έμφαση στα εξής:
δομημένο περιβάλλον, σχεδιασμός, μεταφορές, ενέργεια, βιοποικιλότητα, νερό, γεωργία,
Έρευνα και Ανάπτυξη36, κίνδυνοι, υγεία και περιβάλλον, απόβλητα, διακυβέρνηση, ενημέρωση και κατάρτιση, υπερπόντια εδάφη.
Η Γαλλία έχει δεσμευτεί για μια μείωση «κατηγορίας τέσσερα» των αερίων του θερμοκηπίου
μέχρι το 2050. Τα βασικά μέτρα για την εφαρμογή αυτού του στόχου περιλαμβάνουν ένα φορολογικό σύστημα bonus-malus για τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα.
Κύριες προτεραιότητες:
(α) ο τομέας της περιβαλλοντικής οικοδόμησης: η νούμερο ένα προτεραιότητα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με τη μείωση της χρήσης ενέργειας, τόσο στα νέα,
36 Στο αρχικό: R&D = Research & Development
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όσο και στα υφιστάμενα κτίρια. Η κατασκευαστική βιομηχανία χρησιμοποιεί έως και 70
εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου, καθιστώντας τη το μεγαλύτερο καταναλωτή
ενέργειας από όλους τους τομείς της οικονομίας. Αυτή η κατανάλωση ενέργειας αντιπροσωπεύει το 25% των εθνικών εκπομπών. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να μειωθούν κατά
75% μέχρι το 2050,
(β) η ανάπτυξη ανανεώσιμης ενέργειας και υλικών αποτελεί βασική προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής.
Πράσινη απάντηση στην τρέχουσα οικονομική κρίση
Ο πράσινος διακανονισμός βασίζεται στα εξής:
(α) τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2009, που προέβλεπε ένα πακέτο ανάκαμψης
αξίας 26 δισ. ευρώ σε διάστημα δύο ετών, συμπεριλαμβανομένων 10,5 δισ. ευρώ δημοσίων
επενδύσεων (κράτος, τοπικές αρχές και δημόσιες επιχειρήσεις). Το πακέτο περιελάμβανε
επίσης βοήθεια προς την προβληματική αυτοκινητοβιομηχανία, με κίνητρα για την απόρριψη των παλαιότερων οχημάτων και την αγορά νέων μοντέλων, περισσότερο φιλικών
προς το περιβάλλον. Τα σχετικά με το κλίμα ποσοστά του σχεδίου ανέρχονται σε περισσότερο από 20%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
(β) από αυτά τα 10,5 δισ. ευρώ δημοσίων επενδύσεων, μοιραζόμενα μεταξύ του κράτους (4
δις. ευρώ), της δημόσιας επιχείρησης (4 δις. ευρώ) και των τοπικών αρχών (2,5 δισ. ευρώ),
1,1 δισ. ευρώ το 2009 και το 2010 (11%) αφορούν την επιτάχυνση της εφαρμογής της
πρωτοβουλίας Grenelle Round Table, μέσω επενδύσεων κατά κύριο λόγο στον τομέα των
μεταφορών και των κτιρίων.
Στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων ως απάντηση στις πράσινες ανάγκες
Μετά από την Grenelle Round Table, μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων
έχει ξεκινήσει πρόσφατα, με το σχέδιο κινητοποίησης για πράσινες θέσεις εργασίας37 (Σεπτέμβριος 2009), ένα σχέδιο για την κινητοποίηση των σχετικών τομέων της οικονομίας και των περιφερειών, ώστε να αναπτύξουν επαγγέλματα πράσινης ανάπτυξης. Αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική προσπάθεια για τον προσδιορισμό των αναγκών σε δεξιότητες και των σχετικών τομέων,
η οποία θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής πράσινης οικονομίας
και την εκπλήρωση του οικονομικού και περιβαλλοντικού δυναμικού της Grenelle Round Table.
Ο στόχος είναι η προσαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και η δημιουργία νέων προτάσεων, όπου χρειάζεται, σύμφωνα με τις
600 000 πράσινες θέσεις εργασίας, τις οποίες θα μπορούσε να δημιουργήσει η Grenelle Round
Table έως το 2020.
Το εν λόγω σχέδιο διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις θεματικές ενότητες:
(α) τον εντοπισμό των σχετικών επαγγελμάτων - αυτό περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός
εθνικού παρατηρητηρίου για την κατανόηση των νέων επαγγελμάτων και των σχετικών
τομέων και την ποσοτικοποίησή τους,
(β) τον καθορισμό των αναγκών κατάρτισης και τη δημιουργία διαδικασιών κατάρτισης και
εξειδίκευσης - αυτό θα επιτρέψει την αναγνώριση επαγγελματικών δεξιοτήτων,
(γ) τις προσλήψεις σε αναπτυξιακά βιώσιμες θέσεις εργασίας - δράσεις για να βοηθηθούν τα
άτομα που αναζητούν εργασία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πολυάριθμων θέσεων εργασίας που προσφέρονται σήμερα και που δε μπορούν να αξιοποιηθούν λόγω της
έλλειψης δεξιοτήτων,
(δ) την προώθηση και ανάπτυξη πράσινων επαγγελμάτων - μια εκδήλωση με θέμα τα πράσινα
επαγγέλματα θα οργανωθεί σε εθνικό επίπεδο στις αρχές του 2010, κατά την οποία το
πράσινο σχέδιο ανάπτυξης θα καταστεί λεπτομερές.
37 Σχέδιο κινητοποίησης των περιοχών και των δικτύων για την ανάπτυξη επαγγελμάτων πράσινης ανάπτυξης.
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Οι αναδυόμενες απαιτήσεις σε δεξιότητες
Πράσινη αναδιάρθρωση
Βασικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας:
(α) ο τομέας που αναγνωρίζεται σταθερά με τις μεγαλύτερες δυνατότητες από πλευράς δημιουργίας θέσεων εργασίας, είναι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - 200 000
θέσεις εργασίας,
(β) οι μεταφορές, το δομημένο περιβάλλον και η ανανεώσιμη ενέργεια είναι τομείς που ενδεχομένως θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας εντός της
περιβαλλοντικής οικονομίας, μέσω της εφαρμογής των μέτρων της Grenelle (αναγνωρίζοντας ότι οι περισσότερες μελέτες δε λαμβάνουν υπόψη τα φαινόμενα αντικατάστασης και
τις δυνητικές απώλειες θέσεων εργασίας σε άλλους τομείς),
(γ) οι εκτιμήσεις των απωλειών θέσεων εργασίας περιλαμβάνουν 138 000 θέσεις εργασίας
στον τομέα της συμβατικής ενέργειας και 107 000 στην αυτοκινητοβιομηχανία (μελέτη της
WWF),
(δ) το 2009, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας χαρακτηρίστηκε από σημαντικές απολύσεις και κατάργηση όλων σχεδόν των θέσεων προσωρινής απασχόλησης. Εκτιμάται ότι οι
απώλειες θέσεων εργασίας, που σχετίζονται με τη μείωση της παραγωγής των κινητήρων
θερμότητας, θα μπορούσαν να φτάσουν τις 8 000. Ωστόσο, οι απώλειες θέσεων εργασίας
θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν με τη δημιουργία ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων
(μεταξύ 15 000 και 30 000 θέσεις εργασίας έως το 2025 - 30). Τα οχήματα χαμηλής εκπομπής άνθρακα και οι καθαρές τεχνολογίες είναι πολύ ελπιδοφόρα. Εντούτοις, η διάδοσή
τους θα είναι αργή και σταδιακή, δεδομένου ότι η ανανέωση του στόλου των οχημάτων
διαρκεί περίπου 15 χρόνια.
Νέες δεξιότητες
Ανεξάρτητα από τον καθαρό όγκο της δημιουργίας θέσεων εργασίας, η πράσινη ανάπτυξη
δε θα χαρακτηρίζεται γενικά από τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων, αλλά θα συνεισφέρει στην
εξέλιξη των υφιστάμενων επαγγελμάτων.
Εκεί όπου έχουν εντοπιστεί νέα επαγγέλματα, αυτά σχετίζονται, ως επί το πλείστον, με τον
έλεγχο και τη συμβουλευτική στον τομέα της ενέργειας, την προστασία της βιοποικιλότητας
ή την οικο-κινητικότητα. Τα νέα επαγγέλματα αφορούν, ως επί το πλείστον, επαγγέλματα με
υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης: επαγγέλματα που σχετίζονται με τεχνογνωσία και συνδέονται με τις
νέες τεχνολογίες (μέτρηση, μετρολογία), ή που σχετίζονται με την οργάνωση και το συντονισμό:
διαχείριση της ροής μεταφοράς, βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, διευθυντές μεγάλων οικοδομικών έργων κ.λπ. Επιπλέον, το Συμβούλιο Προσανατολισμού στην Εργασία προσδιορίζει επαγγέλματα που σχετίζονται με τη διάγνωση, τον έλεγχο και τη συμβουλευτική (μελέτη
περίπτωσης38: εμπειρογνώμονες ενεργειακής απόδοσης):
(α) ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι ο πιο δυναμικός τομέας για τη δημιουργία νέων πράσινων επαγγελμάτων,
(β) η κατασκευή στο πλαίσιο της ανανεώσιμης ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική) (μελέτη περίπτωσης: εγκαταστάτες ανανεώσιμης ενέργειας QualitEnR),
(γ) ο τομέας των αποβλήτων: επίσης ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας με νέα επαγγέλματα, όπως διαχειριστές πρόληψης αποβλήτων και χειριστές στις βιομηχανίες ανακύκλωσης (μελέτη περίπτωσης: χειριστής αποβλήτων).

38 Οι πλήρεις εκθέσεις των χωρών με μελέτες περιπτώσεων είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cedefop.europa.eu
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Πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Τα υπάρχοντα επαγγέλματα θα γίνουν πιο πράσινα, διότι:
(α) επί του παρόντος, υπάρχει έλλειψη σε εξειδικευμένες ικανότητες,
(β) κάποια επαγγελματικά καθήκοντα θα απαιτούν περισσότερο παγκόσμιες προσεγγίσεις,
(γ) οι περιορισμοί της βιώσιμης ανάπτυξης θα λαμβάνονται όλο και περισσότερο υπόψη.
Οι βασικές ικανότητες που απαιτούνται για τα περισσότερα υφιστάμενα επαγγέλματα δε θα
αλλάξουν ριζικά. Παρ’ όλα αυτά, η βιώσιμη ανάπτυξη θα αποτελέσει κοινό «σκηνικό» για όλα τα
επαγγέλματα και οι νέες ικανότητες θα είναι αναγκαίες για την προσαρμογή σε νέες επαγγελματικές πρακτικές.
Στον κατασκευαστικό τομέα για παράδειγμα, κάθε έργο θα πρέπει να ενσωματώνει έννοιες της
βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά είναι πρώτα και κύρια η διάρθρωση της εργασίας του κάθε κατασκευαστή, που θα εγγυάται αποτελεσματική κατασκευή. Εδώ, θα πρέπει να εξεταστεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των κατασκευαστών, λόγω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειες
και ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους 260 000 τεχνίτες, οι οποίοι πρέπει
τώρα να εργαστούν με οικολογικά υλικά και να ενσωματώσουν τεχνικές ενεργειακής απόδοσης
στην κατασκευή και τη συντήρηση βιώσιμων κτιρίων (μελέτη περίπτωσης: FEE Bat).
Οι νέες ικανότητες που απαιτούνται περιλαμβάνουν: γνώση των νέων τεχνολογιών και των
τεχνικών λύσεων προσαρμοσμένων στην ενεργειακή απόδοση, διατομεακή γνώση ενεργειακών
ζητημάτων, κατανόηση άλλων επαγγελμάτων που συνδέονται με την ανακαίνιση κτιρίων και παροχή συμβουλευτικής σε πελάτες, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της
αγοράς.
Δύο τομείς με τις μεγαλύτερες πράσινες δυνατότητες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν υψηλό
όγκο απασχόλησης, είναι το δομημένο περιβάλλον και ο αγροτικός τομέας.
Στη γεωργία, οι στόχοι που τέθηκαν από τη Grenelle, περιλαμβάνουν τη σταδιακή μετάβαση
της βιολογικής παραγωγής στο 20% μέχρι το 2012. Οι νέες τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη μετάβαση στη βιολογική γεωργία, περιλαμβάνουν για παράδειγμα: τεχνικές για τη
μείωση των λιπασμάτων και των χημικών ουσιών και κατανόηση των απαιτήσεων των φιλικών
προς το περιβάλλον στόχων. Το εκπαιδευτικό σύστημα στον τομέα της γεωργίας εκπαιδεύει
172 000 μαθητές κάθε χρόνο, 32 000 μαθητευόμενους και 118 000 ενήλικες. Είναι απαραίτητη
μια σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Ειδικότερα, η κατάρτιση των εκπαιδευτών (20 000 καθηγητές στο αγροτικό σχολικό σύστημα) θα
είναι ένα σημαντικό ζήτημα (περιπτωσιολογική μελέτη: γεωργία).

Προσεγγίσεις για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες
Πράσινη αναδιάρθρωση
Η Γαλλία χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο «παρατηρητηρίων» για την πρόβλεψη της
απασχόλησης, το οποίο συγκεντρώνει διάφορους παράγοντες της αγοράς εργασίας, προκειμένου να καταλήξουν σε μια κοινή διάγνωση. Αυτά τα κέντρα έρευνας και παρακολούθησης πιο
συχνά εργάζονται σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας μια τομεακή (παρατηρητήρια βιομηχανικά) ή
περιφερειακή άποψη (περιφερειακά παρατηρητήρια της βιομηχανίας) και συνδυάζοντας μακροοικονομικές προβολές και ποσοτικές έρευνες με ποιοτικές πληροφορίες. Για παράδειγμα:
(α) τομείς: από το νόμο του Μαΐου 2004, κάθε τομέας πρέπει να δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο για την πρόβλεψη της απασχόλησης και της κατάρτισης,
(β) εταιρείες: το σχέδιο προώθησης της απασχόλησης και διαχείρισης δεξιοτήτων, είναι υποχρεωτικό σε όλες τις εταιρείες με περισσότερους από 300 εργαζόμενους και έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να προβλέψουν τις μελλοντικές τους ανάγκες σε
δεξιότητες,
(γ) περιοχές: δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες είναι πλέον αποκεντρωμένες και έχουν επί του
παρόντος μεταφερθεί σε συγκεκριμένους τομείς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαί-
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δευσης και Κατάρτισης39, τα περισσότερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό και την πρόβλεψη των αναγκών κατάρτισης, βρίσκονται σε περιφερειακό επίπεδο,
όπως για παράδειγμα τα περιφερειακά παρατηρητήρια απασχόλησης και κατάρτισης.
(δ) εθνικό επίπεδο: η επιτροπή γενικού σχεδιασμού διεξάγει μελέτες για να μετρήσει τις
εξελίξεις σε διάφορους τομείς, καθώς και στα επαγγελματικά προσόντα. Η αναπτυξιακή
συμφωνία για την απασχόληση και τις δεξιότητες, που αναπτύχθηκε από δημόσιες αρχές,
βοηθά στην παροχή μιας επισκόπησης των οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών, στις οποίες θα μπορούσε να υποβληθεί ένας δεδομένος τομέας. Εδώ εμπλέκονται
οι κοινωνικοί εταίροι.
Νέες δεξιότητες
Η συστηματική πρόβλεψη της απασχόλησης και των αναγκών σε δεξιότητες είναι πλήρως
ενσωματωμένη στον οικονομικό σχεδιασμό και βασίζεται σε μια σειρά από ιδρύματα και εμπειρογνώμονες. Η Γαλλία έχει μια από τις πιο ολοκληρωμένες σειρές εργαλείων στην Ευρώπη.
Οι μηχανισμοί που περιγράφονται (τομεακά και περιφερειακά παρατηρητήρια, μελέτες που
υλοποιούνται από παραρτήματα) συμβάλλουν στον προσδιορισμό νέων αναγκών σε δεξιότητες,
πέραν της καταγραφής των αναγκών επιμόρφωσης και των αλλαγών στην απασχόληση.
Περιορισμοί: λόγω του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων φορέων και του όγκου της ερευνητικής παραγωγής, των εργαλείων και των μεθοδολογιών για την πρόβλεψη της απασχόλησης,
έχει τονιστεί η έλλειψη συνοχής και προβολής.
Υπουργικό επίπεδο: προσδιορισμός των αναγκών σε δεξιότητες με την ανασύνταξη των υφιστάμενων προσόντων και τη δημιουργία νέων επαγγελματικών προσόντων: ο σχεδιασμός των
επαγγελματικών προσόντων χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από την προσπάθεια ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η διαδικασία για το σχεδιασμό και την τροποποίηση των προτύπων προσόντων πραγματοποιείται σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους
στο πλαίσιο ειδικών επιτροπών (μελέτη περίπτωσης: φορέας ανακύκλωσης αποβλήτων, για να
διαπιστωθεί πώς οι εκπρόσωποι των εργοδοτών ζητούν τη δημιουργία ενός νέου προσόντος).
Τα περιφερειακά παρατηρητήρια έχουν δημοσιεύσει αρκετές μελέτες για τα πράσινα επαγγέλματα. Ένας αυξανόμενος αριθμός πρωτοβουλιών επικεντρώνονται στα πράσινα επαγγέλματα
και την πράσινη ανάπτυξη.
Πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Η δημιουργία επαγγελματικών αδειών (άδειες Pro)40 αντικατοπτρίζει επίσης πώς ο προσδιορισμός των αναγκών σε δεξιότητες από τους επαγγελματίες, λαμβάνεται υπόψη στη θεσμική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η διαδικασία για το σχεδιασμό των επαγγελματικών αδειών έχει ως
στόχο να εξασφαλίσει ότι τα τυπικά επαγγελματικά προσόντα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
βιομηχανίας. Ένα προσόν αναθεωρείται, επίσης, κάθε τέσσερα χρόνια, όταν η υπουργική άδεια
πρέπει να ανανεωθεί (μελέτη περίπτωσης: οικολογικός σχεδιασμός για πιο λεπτομερή ανάλυση).

Αποκρίσεις στις ανάγκες δεξιοτήτων
Πράσινη αναδιάρθρωση
Οι δράσεις έχουν υλοποιηθεί από ένα φάσμα ενδιαφερόμενων μερών
(α) στον ιδιωτικό τομέα, η Συνεχής Επαγγελματική Κατάρτιση41 τελεί υπό τη διοίκηση τόσο
των επιχειρήσεων όσο και των κοινωνικών εταίρων. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν εργαλεία,
όπως τα σχέδια κατάρτισης και η αναγνώριση της εμπειρίας και της προηγούμενης μάθη39 Στο αρχικό: CVET = Continuing Vocational Education and Training
40 Η επαγγελματική άδεια είναι ένα δίπλωμα που ισοδυναμεί με τρία έτη εκπαίδευσης μετά το απολυτήριο. Δημιουργήθηκε το 1999.
41 Στο αρχικό: CVT = Continuing Vocational Training
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σης, δίνοντας το δικαίωμα στην απόκτηση προσόντων. Τα σχέδια κατάρτισης έχουν εφαρμοστεί στις αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Heuliez (μετατροπή σε παραγωγή ηλεκτρικών
οχημάτων), η οποία αναδιάρθρωσε τις εγκαταστάσεις συναρμολόγησης για μηχανές θερμότητας το 2009 (μελέτη περίπτωσης: Heuliez),
(β) περιοχές: αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες του συστήματος κατάρτισης, που καθορίζουν και εφαρμόζουν την περιφερειακή πολιτική για την επαγγελματική κατάρτιση των
νέων και των ενήλικων μαθητών (νόμος 2004). Είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των δημόσιων κονδυλίων που προορίζονται για την κατάρτιση που προσφέρεται από τον AFPA42,
τον εθνικό φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
(γ) ενεργός υποστήριξη των σχεδίων αναδιάταξης/ ανάκαμψης: η περιοχή Poitou Charente
επένδυσε 5 εκατ. ευρώ στην αυτοκινητοβιομηχανία Heuliez για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των εργαζομένων, για την παραγωγή του νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου (μελέτη
περίπτωσης). Η περιοχή Provence-Alpes-Cote-d’ Azur χρηματοδότησε την κατάρτιση των
εργαζομένων στη θέση Eiffel (μεταλλική κατασκευή), για ένα νέο εργοστάσιο ανεμογεννήτριας που συστάθηκε το 2008 (με κρίσιμο ρόλο να διαδραματίζουν οι περιφέρειες στην
άμβλυνση των επιπτώσεων της αναδιάρθρωσης και της εφαρμογής των προγραμμάτων
ανάπτυξης δεξιοτήτων),
(δ) ο ρόλος των φορέων κατάρτισης: Ο Σύνδεσμος για την Εκπαίδευση στον Τομέα της
Αυτοκινητοβιομηχανίας - στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο που επηρεάζει τον τομέα της
αυτοκινητοβιομηχανίας, εφαρμόζει τα συνοδευτικά μέτρα στήριξης των εργαζομένων και
των εταιρειών. Ο κύριος στόχος είναι η αύξηση των επιπέδων επάρκειας του προσωπικού
στο συγκεκριμένο τομέα.
(ε) εθνικό επίπεδο: το Ταμείο Κοινωνικών Επενδύσεων θα συντονίζει τα βραχυπρόθεσμα και
προσωρινά μέτρα ενάντια στην κρίση, με μέτρα κατάρτισης που έχουν ως στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας του επηρεαζόμενου εργατικού δυναμικού.
Νέες δεξιότητες
Αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση: δημιουργία νέων επαγγελματικών προσόντων
Σε σχέση με τα πράσινα επαγγέλματα, το Υπουργείο Παιδείας έχει μέχρι στιγμής θεσπίσει μια
συνετή προσέγγιση για την ανάδειξη νέων επαγγελμάτων. Θεωρεί ότι υπάρχουν σήμερα πολύ
λίγες θέσεις εργασίας, καθαρά βασισμένες στις νέες αρμοδιότητες (όπως οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας). Με δεδομένη την ταχεία εξέλιξη του τομέα, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να
δούμε πώς τα νέα πρότυπα και οι τεχνικές θα επηρεάσουν τα επαγγέλματα στον κατασκευαστικό
τομέα.
Οι αιτήσεις για τη δημιουργία νέων επαγγελματικών προσόντων, στο επίπεδο του πιστοποιητικού ανώτατων τεχνικών BTS43 ή στο επίπεδο του πανεπιστημιακού τεχνολογικού διπλώματος
DUT44, αφορούν κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα.
Η πρόσφατη δημιουργία των αδειών pro (επαγγελματικές άδειες) έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αρχικής κατάρτισης. Νέες επαγγελματικές άδειες έχουν δημιουργηθεί,
για παράδειγμα στον οικολογικό σχεδιασμό (μελέτη περίπτωσης). Ο αριθμός των προγραμμάτων
κατάρτισης, ειδικά σχεδιασμένα για τον οικολογικό σχεδιασμό και ο αριθμός των εγγεγραμμένων
φοιτητών, έχει αυξηθεί σταθερά.
Συνολικά, η αρχική εκπαίδευση υπολείπεται των απαιτήσεων του τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. Ειδικότερα, τα προσόντα που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, την
αιολική ισχύ και την εγκατάσταση των ηλιακών φωτοβολταϊκών, υστερούν.
Η παροχή αρχικής κατάρτισης στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, ωστόσο, αυξάνεται,
με περισσότερους τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να παρέχονται με ειδίκευση στην
42 Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes,  o εθνικός φορέας επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων
43 BTS: Brevet dé Technicien Superieur
44 DUT: Diplôme Universitaire Technologie
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ανανεώσιμη ενέργεια ή με την ενσωμάτωση ενοτήτων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα
πιο παραδοσιακά προγράμματα κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα: πιστοποιητικό εξειδικευμένων
τεχνικών, πανεπιστημιακό τεχνολογικό δίπλωμα, άδειες, μεταπτυχιακά διπλώματα σπουδών και
πτυχία μηχανικών σχολών.
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Συνολικά, η συνεχής κατάρτιση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πιο προηγμένη από την αρχική κατάρτιση. Παρόλο που τα ειδικά προγράμματα κατάρτισης με επίκεντρο
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν σπάνια στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο αριθμός
τους αυξήθηκε (μελέτη περίπτωσης: Qualit΄EnR).
Μια ανησυχία που εκφράστηκε από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, τους φορείς κατάρτισης και τις δημόσιες αρχές είναι η έλλειψη συνοχής με την αύξηση των προγραμμάτων
κατάρτισης και την απουσία σαφών προτύπων.
Πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση - αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων (αναμόρφωση)
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναθεωρηθεί πολλά προσόντα45, ιδίως στον τομέα της γεωργίας.
Η προσθήκη νέων αναφορών ή συστατικών σε υφιστάμενα προσόντα μπορεί, μερικές φορές, να
είναι μια αργή διαδικασία. Η γαλλική Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει
εργαστεί για την ενσωμάτωση μιας νέας αναφοράς «ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» στο υπάρχον «Bac pro electrician». Ωστόσο, δε θα επιτευχθεί ο στόχος της αναβάθμισης του προσόντος
έως το 2010.
Περιβαλλοντικός κατασκευαστικός τομέας: υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ένταξη νέων ικανοτήτων στις προδιαγραφές προσόντων του διπλώματος που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.
Αυτό αφορά κυρίως στα προσόντα σε επίπεδο III (BTS ή DUT) στον κατασκευαστικό τομέα. Η
προτεραιότητα για τον περιβαλλοντικό κατασκευαστικό τομέα είναι η αναμόρφωση των υφιστάμενων προτύπων επαγγελματικών προσόντων. Εδώ και αρκετά χρόνια, η αρχική κατάρτιση για
τους αρχιτέκτονες περιλαμβάνει ενότητες αειφόρου ανάπτυξης. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει
ξεκινήσει να επανασχεδιάζει τα σχετικά προσόντα, προκειμένου να ενσωματωθούν οικολογικά
θέματα, ιδίως η βιολογική γεωργία και η φυτο-προστασία, με καλή ανταπόκριση και οι ανάγκες
αντιμετωπίζονται σωστά.
Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Η συνεχιζόμενη κατάρτιση προσαρμόζεται, σε γενικές γραμμές, ταχέως στην πράσινη οικονομία. Ο πλούτος και η ποικιλομορφία της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος αποτυπώνονται ως εξής: το 2009 έχουν
καταγραφεί 5 000 κύκλοι προγραμμάτων κατάρτισης. Αυτοί αφορούν ποικίλα ακροατήρια και
περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες περιόδους κατάρτισης.
Αρκετές σημαντικές πρωτοβουλίες στοχεύουν στην προσφορά νέων ικανοτήτων για επαγγελματίες του τομέα. Μια σημαντική πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα κατάρτισης (μελέτη περίπτωσης: FEE Bat) στον περιβαλλοντικό κατασκευαστικό τομέα, το οποίο αποσκοπεί στην κατάρτιση
50 000 επαγγελματιών (επιχειρηματίες, βιοτέχνες και εργαζόμενοι) μέχρι το 2010. Ένας λόγος για
την προσαρμογή του επαγγέλματος είναι ότι οι εταιρείες πρέπει να αντιδρούν άμεσα στις νέες
αναδυόμενες ανάγκες.
45 Αυτή είναι η περίπτωση του πιστοποιητικού BTS για υγρά, ενέργεια, περιβάλλον, που τώρα αντικαθιστά το προηγούμενο BTS τεχνικών
εξοπλισμών (από το 1999). Το πιστοποητικό DUT για την υγιεινή, την ασφάλεια, το περιβάλλον, αντικαθιστά το προηγούμενο DUT υγιεινής
και ασφάλειας, ενσωματώνοντας μια ισχυρή περιβαλλοντική διάσταση, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας.
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Βασικό μέλημα: θα είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση σημαντικών προσπαθειών για την
εκπαίδευση των εκπαιδευτών, ώστε να διασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων κατασκευαστικών τάσεων και η προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών σε νέες πρακτικές.

Συμπεράσματα
Αναφορικά με τις κύριες πράσινες αλλαγές στην οικονομία και την αγορά εργασίας
Η σημαντική δημιουργία θέσεων εργασίας σε πράσινους τομείς της οικονομίας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση, μπορεί να αντισταθμιστούν με αλλαγές
στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της συμβατικής ενέργειας, που θα μπορούσαν να
επηρεαστούν από τις απώλειες θέσεων εργασίας.
Για τα περισσότερα υπάρχοντα επαγγέλματα, οι βασικές απαιτούμενες ικανότητες δε θα αλλάξουν ριζικά. Οι ανάγκες σε δεξιότητες για την πράσινη ανάπτυξη είναι οι εξής:
(α) για το σύνολο της αγοράς εργασίας, ικανότητες που σχετίζονται με τη γενική ευαισθητοποίηση σχετικά με τις οικολογικές δραστηριότητες, τον οικολογικό σχεδιασμό, την οικολογική ταυτότητα, κ.λπ,
(β) για τα περισσότερα επαγγέλματα, νέες ανάγκες σε δεξιότητες που σχετίζονται με νέα
πρότυπα, νέες διαδικασίες παραγωγής (κατασκευαστικός τομέας, ηλεκτρο-μηχανική,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) που σημαίνει ότι επαγγέλματα θα εξελιχθούν χωρίς να αλλάξουν τα κύρια τεχνικά σύνολα δεξιοτήτων. Θα χρειαστούν συμπληρωματικές ενότητες
στα βασικά πρότυπα εκπαίδευσης,
(γ) για κάποια πράσινα επαγγέλματα, πολύ συγκεκριμένες πράσινες δεξιότητες σε πεδία
υψηλής εξειδίκευσης,
(δ) για μια μειοψηφία επαγγελμάτων, δε θα χρειαστούν νέες δεξιότητες επειδή τα επαγγέλματα αυτά έχουν ήδη ενσωματώσει την αειφόρο ανάπτυξη (απόβλητα, ανακύκλωση) ή έχουν
περιορίσει τον αντίκτυπο της πράσινης ανάπτυξης (όπως η τροφοδοσία).
Δε θα πρέπει να είναι υπερβολικές οι προσδοκίες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
καθώς βασίζονται σε διάφορες υποθέσεις (προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, όπως η
υλοποίηση των στόχων της Grenelle).
Επιπτώσεις δεξιοτήτων και ανάπτυξη
Συνολικά, οι μηχανισμοί για την πρόβλεψη και τον εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες στη
Γαλλία μπορεί να θεωρηθούν αποτελεσματικοί. Τα παρατηρητήρια σε επίπεδο τομέα, περιφέρειας και έθνους, καθώς και η πρόβλεψη δεξιοτήτων σε επίπεδο επιχείρησης, εγγυώνται ότι οι
βασικές ανάγκες που προσδιορίζονται, λαμβάνονται υπόψη από το εκπαιδευτικό σύστημα. Το
περιφερειακό επίπεδο φαίνεται να είναι το πιο αρμόδιο για την πρόβλεψη και τον προγραμματισμό των αναγκών κατάρτισης.
Ωστόσο, η ποικιλομορφία των μεθοδολογικών προσεγγίσεων μπορεί να σημαίνει ότι τα ευρήματα
δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμα μεταξύ του ενός κλάδου και του άλλου ή από τη μια περιοχή στην άλλη.
Ένα βασικό πλεονέκτημα του συστήματος είναι η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων
στους μηχανισμούς πρόβλεψης της αρχικής κατάρτισης, καθώς και στη διαχείριση της συνεχιζόμενης κατάρτισης.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Η παροχή κατάρτισης διαφοροποιείται και παρέχεται από διάφορους φορείς: το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τους φορείς αγροτικής εκπαίδευσης, τα κέντρα μαθητείας, τα κέντρα κατάρτισης που διευθύνονται από τα παραρτήματα, το δίκτυο εμπορικών επιμελητηρίων, τον ιδιωτικό τομέα, την AFPA46, κ.λπ.
46 Association nationale pour la formation professionnelle adultes [Εθνική ένωση για την επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων].

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

95

Οι ιθύνοντες τόνισαν τη σχετική ευελιξία και την ανταπόκριση της αρχικής κατάρτισης για την
τακτική αναμόρφωση των προσόντων μέσω της διαδικασίας CPC 47. Η διαδικασία «από κάτω
προς τα πάνω», σύμφωνα με την οποία οι απαιτήσεις των επαγγελματικών κλάδων τροφοδοτούν
τις εργασίες των επιτροπών, οι οποίες με τη σειρά τους αναθεωρούν τα προσόντα και τα πρότυπα κατάρτισης, θεωρείται αποτελεσματική.
Συνολικά, τα υφιστάμενα επαγγελματικά προσόντα και οι εκπαιδευτικές διαδικασίες καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των επαγγελματιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει
ανάγκη για τη δημιουργία νέων επαγγελματικών προσόντων, αλλά ανάγκη για μετατροπή των
υπαρχόντων προσόντων σε πιο πράσινα. Συνήθως, η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει, ωστόσο, θα
μπορούσε να επιταχυνθεί.
Οι κύριες αδυναμίες της τρέχουσας παρεχόμενης κατάρτισης:
(α) έλλειψη προσαρμογής της τρέχουσας παροχής κατάρτισης για την επίτευξη των στόχων
της πράσινης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των αναγκών της αγοράς εργασίας, ιδίως
στον περιβαλλοντικό κατασκευαστικό τομέα,
(β) αναντιστοιχία μεταξύ του είδους και του επιπέδου των προσόντων που απαιτούνται από
τις εταιρείες και των προσόντων που προσφέρονται (πλεόνασμα των αποφοίτων με πολλά προσόντα). Από τις προσφορές εργασίας που σχετίζονται με πράσινα επαγγέλματα, το
75% αφορά σε προσόντα μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
(γ) η διαδικασία για την αναθεώρηση των υφιστάμενων επαγγελματικών προσόντων και τη
δημιουργία νέων, είναι μερικές φορές πολύ αργή,
(δ) έλλειψη προβολής και συνοχής στην παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, με την αύξηση των προγραμμάτων κατάρτισης σε ορισμένους τομείς, χωρίς να καθορίζονται ποιοτικά κριτήρια.
Το πιο πιεστικό ζήτημα αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Ο αριθμός των εκπαιδευτών και των καθηγητών, οι οποίοι είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν σε νέες τεχνικές και οι οποίοι
έχουν επίγνωση των θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης, είναι σαφώς ανεπαρκής, ιδίως στον αγροτικό τομέα και τον περιβαλλοντικό κατασκευαστικό τομέα. Υπάρχουν ανησυχίες ότι, λόγω των
περικοπών δημόσιων δαπανών, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου, επί του παρόντος,
ένα μέρος του συνταξιοδοτούμενου προσωπικού δεν αντικαθίσταται, δε θα αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό. Αυτό θα αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων και τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.
Πρόβλεψη δεξιοτήτων
Καλές πρακτικές για τον εντοπισμό, την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση των αναγκών σε
δεξιότητες:
(α) το φάσμα παρατηρητηρίων (ανά τομέα και περιοχή) φαίνεται να λειτουργεί καλά,
(β) η υποστήριξη των περιφερειών στην αναδιάρθρωση/ αναβίωση των σχεδίων είναι το κλειδί
για τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία/ η δημιουργία δικτύων με ιδιαίτερη εστίαση στα
πράσινα επαγγέλματα (βλ. το δίκτυο ΤΕΕ της περιοχής Ille της Γαλλίας),
(γ) οι εταιρείες κάνουν σημαντικές προσπάθειες να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους τους,
λαμβάνοντας μέρος εθελοντικά σε προγράμματα κατάρτισης, ιδίως στον κατασκευαστικό
τομέα (FEE Bat) – Το FEE Bat θεωρείται από την κυβέρνηση ως ένα υποδειγματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα επεκταθεί,
(δ) το σύστημα ανατροφοδότησης του προγράμματος κατάρτισης Qualit’ EnR (βασίζεται
στους ελέγχους των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από πρόσφατα εκπαιδευμένο
προσωπικό) θεωρείται ως καινοτόμο και εξαιρετικά αποτελεσματικό για την εξασφάλιση
της αναβάθμισης/ βελτίωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος,
47 Commissions Professionnelles Consultatives (καθορίζουν   τα βασικά επαγγελματικά πρότυπα ή δραστηριότητες και προσδιορίζουν τις
αντίστοιχες ικανότητες).
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(ε) Pôle emploi (εθνικός οργανισμός απασχόλησης): οι πρόσφατες προσπάθειες του εθνικού οργανισμού απασχόλησης, με στόχο τον προσδιορισμό νέων επαγγελμάτων που
σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, ποσοτικοποιούν τον όγκο των επαγγελμάτων που
εκπροσωπούν και των αντίστοιχων αναγκών σε δεξιότητες και κατάρτιση (Le Grenelle
Environnement, 2009, σ. 18). Ο εθνικός οργανισμός απασχόλησης έχει χαρτογραφήσει τα
επαγγέλματα πράσινης ανάπτυξης (σελ. 63-65). Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης
έχουν ληφθεί υπόψη σε μια έκθεση που συντάχθηκε από τομεακές επιτροπές,
(στ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αναπτύχθηκε σήμερα, μετά
τα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από τις επιτροπές του σχεδίου
κινητοποίησης για πράσινες θέσεις εργασίας. Ως μέρος του επόμενου βήματος του σχεδίου κινητοποίησης, το MEEDDM48 ανακοίνωσε τα ακόλουθα μέτρα:
(i) απογραφή των πράσινων δεξιοτήτων και πράσινων επαγγελμάτων:δημιουργία ενός
μοναδικού καταλόγου επαγγελματικών προσόντων για τα πράσινα επαγγέλματα,
(ii) δημιουργία ενός εθνικού παρατηρητηρίου υπό την ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
(iii) αναθεώρηση των ονομάτων των επαγγελμάτων, ώστε για να γίνουν κατανοητά και
εμπορεύσιμα.

Προτάσεις
Για τις προσεγγίσεις πρόβλεψης δεξιοτήτων των Κρατών Μελών
Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι απαιτούμενες ικανότητες για τα πράσινα επαγγέλματα και να προσδιοριστούν, όχι μόνο η δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και η ενδεχόμενη απώλεια θέσεων εργασίας. Οι βελτιώσεις θα μπορούσαν
να περιλαμβάνουν την προώθηση, στο μέτρο του δυνατού, ενός κοινού μεθοδολογικού πλαισίου
(ειδικά για το έργο των παρατηρητηρίων, για τη βελτίωση των διατομεακών αναλύσεων και της
επαγγελματικής κινητικότητας) και τη δημιουργία διαδικασίας σύνθεσης και/ ή πεδίου για την
ανταλλαγή και τη συγκέντρωση πληροφοριών μεταξύ όλων των επιπέδων που εμπλέκονται στη
διαδικασία μελετών πρόβλεψης.
Η δημιουργία νέων παρατηρητηρίων για τα πράσινα επαγγέλματα, που ανακοινώθηκε από
την κυβέρνηση, θα πρέπει να βελτιώσει τη συλλογή δεδομένων.
Για τα Κράτη Μέλη/ περιφερειακά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης49
Υπάρχει η ανάγκη, περισσότερο να ενσωματωθούν στα υπάρχοντα πρότυπα Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης50 θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, παρά να δημιουργηθούν
νέα πρότυπα. Πολλοί ενδιαφερόμενοι επισημαίνουν τον κίνδυνο της δημιουργίας νέων προσόντων, που θα βασίζονται εξ ολοκλήρου στη βιώσιμη ανάπτυξη ή τις πράσινες δεξιότητες και
που θα ήταν πολύ στενά ή κακώς τοποθετημένα στην αγορά εργασίας. Η βιώσιμη ανάπτυξη θα
μπορούσε να ενσωματωθεί ως ένα από τα βασικά στοιχεία στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση.
Η παροχή συνεχιζόμενης κατάρτισης είναι ένα επείγον ζήτημα. Λιγότερο από το 50% των
νέων ανθρώπων βρίσκουν μια πρώτη δουλειά που να αντιστοιχεί στην αρχική τους εκπαίδευση.
Ο αριθμός των εργαζομένων που πρέπει να εκπαιδευτούν, προκειμένου να επιτευχθούν οι πράσινοι στόχοι της ανάπτυξης, είναι σημαντικός, ιδιαίτερα στην ηλιακή φωτοβολταϊκή, την υγιεινή
του νερού και τον περιβαλλοντικό κατασκευαστικό τομέα.
48 Ministère de l’ Ecologie, de l’ Energie, du Développement durable et de la Mer. [Υπουργείο Οικολογίας, Ενέργειας, Αειφόρου Ανάπτυξης και
Ναυτιλίας].
49 Στο αρχικό: VET = Vocational Education and Training
50 Στο αρχικό: IVET = Initial Vocational Education and Training
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Η επίτευξη αυτών των στόχων θα απαιτήσει επιπλέον προσπάθειες για την εκπαίδευση των
εκπαιδευτών. Η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε επαγγέλματα υψηλής έντασης στην αγορά εργασίας, ωστόσο, η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να ενσωματωθεί στα εκπαιδευτικά σχέδια του
διδακτικού προσωπικού (ιδίως για τα αναθεωρημένα προσόντα).
Ετικέτες ποιότητας, όπως για παράδειγμα καταστατικοί χάρτες ποιότητας για τους φορείς
παροχής εκπαίδευσης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και σε άλλους τομείς, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αναρχίας στην ανάπτυξη προγραμμάτων
συνεχιζόμενης κατάρτισης.
Για τους εργοδότες
Προσπάθειες για τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας των πράσινων επαγγελμάτων, ώστε να
γίνουν πιο ελκυστικά (και στην αμοιβή): τα περισσότερα πράσινα επαγγέλματα και εκείνα που
γίνονται πιο πράσινα αντιστοιχούν σε χαμηλό επίπεδο προσόντων, στην κατώτερη μισθολογική
κλίμακα (όπως το πιστοποιητικό επαγγελματικών δεξιοτήτων, CAP), εγείροντας θέματα προσλήψεων (στον τομέα των αποβλήτων).
Η συνεργασία μεταξύ των κατασκευαστών θα πρέπει να αυξηθεί για την ανάπτυξη κοινών
ικανοτήτων (από κοινού κατάρτιση, όπως το FEE Bat).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

Συνοπτική παρουσίαση των βασικών
ευρημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο
Περιβαλλοντικές προκλήσεις, προτεραιότητες και στρατηγικές
ανάπτυξης δεξιοτήτων
Περιβαλλοντικές προκλήσεις
Η κύρια περιβαλλοντική προτεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η αντιμετώπιση των
προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
στους βασικούς ρυπογόνους τομείς και η προσαρμογή στις επιπτώσεις από την υπερθέρμανση
του πλανήτη. Αυτό περιλαμβάνει ανάπτυξη στρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου στους κλάδους ειδικότερα της ενέργειας, του δομημένου περιβάλλοντος, των μεταφορών και των τροφίμων. Παραδοσιακά περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως ο έλεγχος της
βιομηχανικής ρύπανσης, η διαχείριση των αποβλήτων, η ποιότητα του αέρα/ νερού και η άμυνα
απέναντι στις πλημμύρες, επίσης, περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Η στρατηγική αντιμετώπισης
Το Νομοσχέδιο για την Κλιματική Αλλαγή του 2008 έθεσε δεσμευτικούς στόχους για τις εκπομπές. Το σχέδιο μετάβασης σε εκπομπές χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα του 2009 εξηγούσε
πώς θα επιτευχθεί αυτό. Τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν περάσει νομοσχέδια για την ενέργεια και
το σχεδιασμό, με στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, την επιτάχυνση προς μια νέα υποδομή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ομαλή και γρήγορη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα. Τα τρόφιμα, οι μεταφορές και οι περιβαλλοντικές πολιτικές εξετάζουν επίσης
τον παράγοντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αν και αυτές οι πολιτικές αναγνωρίζουν τα κενά
και τις ελλείψεις σε δεξιότητες, αυτό γίνεται συνήθως μέσω γενικευμένων δηλώσεων και όχι μέσω
συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής. Για παράδειγμα, το σχέδιο μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές
άνθρακα του Ηνωμένου Βασιλείου επισημαίνει ότι «η αυξανόμενη βιομηχανία χαμηλών εκπομπών
άνθρακα στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ανθίσει μόνο αν οι εργαζόμενοι έχουν τις κατάλληλες
δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις» (2009,
σελ.129) και καλεί για ανάπτυξη κύκλων μαθημάτων και προσόντων που αντανακλούν αυτές τις
δεξιότητες (ιδίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πυρηνική ενέργεια). Υπάρχουν σχεδόν
900 000 άτομα που εργάζονται σε αγορές χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, έτσι πρόκειται ήδη για ένα σημαντικό τομέα.
Πράσινη απάντηση στην τρέχουσα οικονομική κρίση
Η βιομηχανική πολιτική χαμηλού άνθρακα (2009) περιέχει αναλυτικές προτάσεις για το πώς η
κυβέρνηση θα προωθήσει την ανάπτυξη επιχειρήσεων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω μιας
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στοχοθετημένης βιομηχανικής πολιτικής στους ακόλουθους τομείς: υπεράκτια αιολική ενέργεια,
κυματική και παλιρροϊκή ενέργεια, πυρηνική ενέργεια, οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών
άνθρακα, ανανεώσιμα υλικά κατασκευής, ανανεώσιμες χημικές ουσίες και κατασκευή με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα. Οι εν λόγω βιομηχανίες είχαν βάλει στην άκρη πάνω από 400 εκατομμύρια
λίρες Αγγλίας στον προϋπολογισμό του 2009, ειδικά για την ενίσχυση της ανάπτυξής τους.
Το πράσινο μερίδιο από τα πακέτα στήριξης ήταν 3,3 δις. λίρες Αγγλίας – καθορισμένο για τα
επενδυτικά κεφάλαια σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα - που ισοδυναμεί με 14,5% του συνόλου
των κινήτρων και με 0,22% του ΑΕΠ. Το Ταμείο υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, κυρίως
δεξιοτήτων υψηλότερου επιπέδου, μέσω χρηματοδότησης για επίδειξη τεχνολογίας και για έργα
Έρευνας και Ανάπτυξης51 σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε ερευνητικά ιδρύματα.
Στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων ως απάντηση στις πράσινες ανάγκες
Η τελευταία εθνική στρατηγική για τις δεξιότητες (2009) συνδέεται με τη βιομηχανική στρατηγική και τη Λευκή Βίβλο Νέες βιομηχανίες, Νέα Επαγγέλματα, με σκοπό την παροχή ειδικευμένου
εργατικού δυναμικού για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. Οι δράσεις που ανακοινώθηκαν
καλύπτουν τις βασικές και τεχνικές δεξιότητες (όπως οι μαθητείες, η εκπαίδευση απόκτησης
δεξιοτήτων, τα πανεπιστημιακά τεχνικά κολέγια). Μια νέα στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αναγνωρίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη
των βιομηχανιών. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό, το συμβούλιο χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση εισήγαγε επίσης μέτρα για την προώθηση
της ένταξης των δεξιοτήτων που αφορούν σε πράσινα επαγγέλματα (δεξιότητες τεχνολογίας,
μηχανικής και θετικών επιστημών - STEM52) στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις έχουν τους δικούς τους μηχανισμούς ανάπτυξης δεξιοτήτων
- αν και το σύστημα των συμβουλίων για τις δεξιότητες ανά τομέα είναι εθνικής εμβέλειας. Η
σκοτσέζικη στρατηγική είναι πιο ουσιαστική από αντίστοιχες στρατηγικές στην Ουαλία και τη
Βόρεια Ιρλανδία.

Αναδυόμενες απαιτήσεις σε δεξιότητες
Πράσινη διαρθρωτική αλλαγή
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βιώσει απώλειες θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης, στις
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και στον πρωτογενή τομέα, εν μέρει ως αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών πιέσεων και των κανονισμών, όπως το σχέδιο για την εμπορία των εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προβλέψεις του 2007 για την εργασία, δείχνουν ότι οι απώλειες αυτές θα συνεχιστούν
(αν και οι προβλέψεις έγιναν πριν από την οικονομική ύφεση). Απώλειες παρωχημένων θέσεων
εργασίας/ επαγγελμάτων έχουν προβλεφθεί στο εγγύς μέλλον στους τομείς της εξόρυξης άνθρακα,
της ναυπηγικής βιομηχανίας και της υψηλά ρυπογόνου αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι διαφορετικές
επιπτώσεις ανά γεωγραφική περιοχή είναι επίσης φανερές, με τις περιοχές, είτε να χάνουν είτε να
κερδίζουν θέσεις εργασίας από τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Ο πολιτικές διαρθρωτικής αλλαγής επικεντρώνονται στην αύξηση της δραστηριότητας προστιθέμενης αξίας, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, συνέβαλε σε μια γενική μετατόπιση στον
τομέα των υπηρεσιών και τη διεύρυνση του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η διαφοροποίηση των υφιστάμενων κλάδων στις βιομηχανίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας σε πολλές περιπτώσεις, αντισταθμίζοντας τις απώλειες θέσεων
εργασίας - για παράδειγμα:
(α) οι ναυπηγοί, Harland και Wolff, έχουν ακολουθήσει μια στρατηγική διαφοροποίησης των
προϊόντων, που τους επιτρέπει να φτιάξουν εξαρτήματα για ανεμογεννήτριες (μελέτη περίπτωσης53),
51 Στο αρχικό: R&D = Research & Development
52 STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics
53 Οι πλήρεις εκθέσεις των χωρών με μελέτες περιπτώσεων είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cedefop.europa.eu
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(β) οχήματα χαμηλής χρήσης άνθρακα, όπως τροφοδοτούμενα με μπαταρία ηλεκτροκίνητα
αυτοκίνητα, προσφέρουν μια ευκαιρία για την αυτοκινητοβιομηχανία να αναπτύξει νέα
καθαρότερα προϊόντα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας (μελέτη περίπτωσης).
Νέες δεξιότητες
Υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία επιπλέον 400 000 νέων περιβαλλοντικών/ χαμηλών
εκπομπών άνθρακα θέσεων εργασίας, έως το 2015, αν και αυτό είναι ίσως υπερβολικά αισιόδοξο. Τα νέα πράσινα επαγγέλματα προβλέπεται να τονωθούν από οικονομικούς και ρυθμιστικούς παράγοντες στην αιολική ενέργεια, την κυματική και παλιρροϊκή ενέργεια, τη δέσμευση και
αποθήκευση άνθρακα, καθώς και τα οχήματα εξαιρετικά χαμηλής εκπομπής άνθρακα. Οι κύριες
ανάγκες σε δεξιότητες είναι πιθανό να αφορούν στα μαθήματα STEM και την ηγεσία.
Πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Σε γενικές γραμμές, όλα τα επαγγέλματα γίνονται πιο πράσινα, σε κάποιο βαθμό. Συγκεκριμένα τέτοια επαγγέλματα με ισχυρή περιβαλλοντική/ πράσινη διάσταση είναι: η κατασκευή με
χαμηλές εκπομπές άνθρακα και η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι χημικές ουσίες και η βιομηχανική βιοτεχνολογία, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις,
οι αγορές άνθρακα, η πυρηνική ενέργεια, η αεροδιαστημική με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, η
ηλεκτρονική και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)54.

Προσεγγίσεις για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες
Πράσινη αναδιάρθρωση
Σε επίπεδο πολιτικής, ο μηχανισμός των κυβερνητικών αλλαγών θα μεταβάλει από τον Απρίλιο του 2010 τον τρόπο που χρηματοδοτούνται και προσδιορίζονται οι δεξιότητες. Ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Δεξιοτήτων θα ενημερωθεί από τα συμβούλια δεξιοτήτων ανά τομέα και
τους φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται και το είδος
της εκπαίδευσης που χρηματοδοτείται. Οι τοπικές αρχές θα είναι υπεύθυνες για την εκπαίδευση
ατόμων 16 - 18 ετών. Το σύστημα θα πρέπει (θεωρητικά) να ανταποκρίνεται περισσότερο στα
κενά και τις ελλείψεις δεξιοτήτων. Η Βρετανική Επιτροπή για την Απασχόληση και τις Δεξιότητες
είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των συμβουλίων δεξιοτήτων ανά τομέα και τη γνωμοδότηση,
ιδίως στην κεντρική κυβέρνηση, σχετικά με τις «βιομηχανίες προτεραιότητας» - συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Στη ναυπηγική βιομηχανία, ενώ οι δεξιότητες που απαιτούνται για την κατασκευή νέων προϊόντων στον κλάδο της αιολικής ενέργειας είναι παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή πλοίων και υπεράκτιων πλατφόρμων για τις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι νέες προκλήσεις για τους μηχανικούς και τους σχεδιαστές, αλλά και η ανάγκη ευελιξίας
των τεχνιτών και εργατών απαιτούν δράσεις κατάρτισης.
Στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της Αγγλίας, το εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων Nissan
καταργεί θέσεις εργασίας και το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα Nissan δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης που απαιτούν ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων
για το υπάρχον εργατικό δυναμικό.
Νέες δεξιότητες και πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Τα συμβούλια δεξιοτήτων ανά τομέα είναι υπεύθυνα για τον εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες ανά τομέα, μέσω συμφωνιών και στρατηγικών για τον καθορισμό τομεακών προσόντων.
Έρευνες της αγοράς εργασίας χρησιμοποιούνται συχνά για να οικοδομήσουν μια εικόνα των αναγκών και των κενών σε δεξιότητες, τόσο για τους υφιστάμενους, όσο και για τους νέους τομείς
54 Στο αρχικό ICT: Information and Communication Technologies
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και περιλαμβάνουν: προβλέψεις για τα χαρακτηριστικά της εργασίας, εθνική έρευνα εργοδοτών,
έρευνα εργατικού δυναμικού και έρευνες/ διαβουλεύσεις με εργοδότες/ ανά τομέα. Η διαδικασία
αυτή οδήγησε στον εντοπισμό ενός ευρύ φάσματος αναγκών σε δεξιότητες (μελέτες περιπτώσεων που καλύπτουν την πυρηνική ενέργεια, τον χρηματοπιστωτικό τομέα/ εμπορία άνθρακα
και περιβαλλοντικές/ χερσαίες βιομηχανίες), αλλά η νομοθεσία διαδραματίζει επίσης σημαντικό
ρόλο. Για παράδειγμα, οι αλλαγές στη νομοθεσία θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διάδοση μετρητών
έξυπνης ενέργειας, σε εθνικό επίπεδο, δημιουργώντας ζήτηση για εγκαταστάτες συστημάτων
έξυπνης ενέργειας (μελέτη περίπτωσης).
Η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι ότι η Επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου για την Απασχόληση
και τις Δεξιότητες προβλέπεται να συντάξει ετήσια έκθεση των αναγκών σε δεξιότητες, για όλους
τους τομείς προτεραιότητας, που θα περιλαμβάνουν κυρίως τους τομείς χαμηλών εκπομπών άνθρακα που αναφέρονται παραπάνω (μελέτες περιπτώσεων που καλύπτουν τους αναδυόμενους
τομείς χαμηλών εκπομπών άνθρακα).

Ανταπόκριση στην ανάγκη για δεξιότητες
Πράσινη αναδιάρθρωση
Οι Harland και Wolff επανεκπαιδεύουν τους εργαζομένους στη ναυπηγική/ εφοδιασμό, σε
θέματα ανεμογεννητριών, μέσω των δομών κατάρτισης και των ατομικών σχεδίων κατάρτισης
της ίδιας της εταιρείας.
Η Nissan και η υπηρεσία περιφερειακής ανάπτυξης, One North East, συνεργάζονται για την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού σε θέματα ηλεκτροκίνητων οχημάτων και
κατασκευής μπαταριών. Η υπηρεσία περιφερειακής ανάπτυξης ηγείται των δράσεων ανάπτυξης
δεξιοτήτων με: ένα εθνικό κέντρο κατάρτισης (τεχνικές δεξιότητες), ένα πρόγραμμα τοποθέτησης αποφοίτων (απόφοιτοι) και εγκαταστάσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη (πίστα δοκιμών) για
δεξιότητες και γνώση υψηλότερου επιπέδου.
Νέες δεξιότητες
Σχετικά με τους νέους και αναδυόμενους τομείς της αιολικής, της κυματικής και παλιρροϊκής
ενέργειας, έχουν συναφθεί συμφωνίες των βιομηχανιών με την κυβέρνηση, για την ανάπτυξη των
μαθητειών και του επαγγελματικού προσανατολισμού (εστιάζοντας σε STEM), ώστε να προωθηθεί και να βελτιωθεί η είσοδος σε αυτούς τους τομείς. Αυτές οι συμφωνίες δεσμεύουν τον τομέα
της ενέργειας, τους οργανισμούς δεξιοτήτων και τον εκπαιδευτικό τομέα να εκπαιδεύσει έως 60
000 νεοεισερχόμενους στους τομείς των βιομηχανιών της αιολικής και θαλάσσιας ενέργειας μέχρι
το 2020.
Σε απάντηση στην έλλειψη κατάρτισης σχετικά με τους ευφυείς μετρητές ενέργειας, μια
εργοδοτικά οδηγούμενη πρωτοβουλία από την British Gas αφορά στην ανάπτυξη πέντε νέων
κέντρων κατάρτισης, με σκοπό την εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων, σχετικά με αυτό το
τεράστιο εγχείρημα. Οι νέοι υπάλληλοι θα υποβληθούν σε εξωτερικά πιστοποιημένο πρόγραμμα
κατάρτισης προσόντων διάρκειας 23 εβδομάδων, εκτός και εντός του εργασιακού χώρου.
Πιο πράσινα υπάρχοντα επαγγέλματα
Οι παρακάτω τρεις πράσινες δράσεις δείχνουν τη σημασία των συμβουλίων δεξιοτήτων ανά
τομέα, στη διευκόλυνση της διάχυσης των δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων σε όλους τους τομείς:
(α) πυρηνική ενέργεια – οδηγούμενη από τομεακά συμβούλια δεξιοτήτων/ οδηγούμενη από
εργοδότες μέσω της Εθνικής Ακαδημίας Δεξιοτήτων, ανάπτυξη διαβατηρίου δεξιοτήτων,
βασικά πτυχία για να παρέχουν τεχνικές δεξιότητες πιο υψηλού επιπέδου,
(β) περιβαλλοντικές χερσαίες – καθοδηγούμενες από τα τομεακά συμβούλια δεξιοτήτων,
ανάπτυξη διπλώματος για άτομα 14 έως 19 ετών, αντιμετωπίζει το πρόβλημα του ότι δεν
υπάρχουν νέοι εισερχόμενοι στο εργατικό δυναμικό για την αντικατάσταση του γηράσκο-
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ντος/ συνταξιοδοτημένου εργατικού δυναμικού, δημιουργεί επαγγελματικούς δρόμους και
μελλοντικό εργατικό δυναμικό με πιο πράσινες δεξιότητες,
(γ) εμπορία άνθρακα - συμπλήρωση των δεξιοτήτων για τους εμπόρους των βασικών προϊόντων, ιδιωτικός πάροχος/ καθοδηγούμενη από τον εργοδότη (χωρίς τη συμμετοχή των
τομεακών συμβουλίων δεξιοτήτων) και η κατάρτιση παρέχεται μέσω της European Climate
Exchange.

Συμπεράσματα
Κύριες πράσινες αλλαγές στην οικονομία και την αγορά εργασίας
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανάπτυξη δεξιοτήτων δεν αποτελεί, γενικά, σημαντική συνιστώσα
στις κυβερνητικές περιβαλλοντικές στρατηγικές, μολονότι οι επιπτώσεις της διαρθρωτικής αλλαγής σχετικά με τις δεξιότητες είναι γενικώς αναγνωρισμένη.
Επιπτώσεις δεξιοτήτων και ανάπτυξη
Η κυβερνητική στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων αποτυπώνεται σε γενικές γραμμές στη
στρατηγική για τις βιομηχανίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σε σχέση τόσο με το χαμηλότερο
επίπεδο δεξιοτήτων όσο και με τις επενδύσεις στην αύξηση των ευκαιριών για προηγμένα τεχνικά
επίπεδα και επίπεδα ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης σε βασικούς τομείς της οικονομίας.
Στο πλαίσιο του συστήματος των δράσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, θα πρέπει να δούμε
τις στρατηγικές για τους τομείς και τους υποτομείς του εργατικού δυναμικού, που αντανακλούν
τις μελλοντικές προβλέψεις της ζήτησης σε εργατικό δυναμικό και τις δεξιότητες που απαιτούνται. Θα πρέπει επίσης να δούμε την αξιολόγηση των κενών σε δεξιότητες και των ελλείψεων για
τα επόμενα 10 χρόνια και τα προσόντα και τις δεξιότητες που αποτελούν προτεραιότητες για τη
δημόσια χρηματοδότηση. Ως συνέπεια, βασικές δράσεις απάντησης στις ανάγκες για πράσινες
δεξιότητες και πράσινα επαγγέλματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο έργο των συμβουλίων
δεξιοτήτων ανά τομέα και στις συμφωνίες δεξιοτήτων.

Προτάσεις
Για τις προσεγγίσεις πρόβλεψης δεξιοτήτων των Κρατών Μελών
Είναι σημαντικό ότι η Επιτροπή για την Απασχόληση και τις Δεξιότητες του Ηνωμένου Βασιλείου εκπληρώνει το ρόλο του συντονισμού των τομεακών συμβουλίων δεξιοτήτων και εξασφαλίζει ότι καλύπτονται οι διατομεακές πράσινες δεξιότητες.
Υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η σύνδεση μεταξύ της πρόβλεψης δεξιοτήτων και της χρηματοδότησης της περαιτέρω εκπαίδευσης. Ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Δεξιοτήτων, ο οποίος
τίθεται σε ισχύ τον Απρίλιο του 2010, θα έχει την ευθύνη για αυτό.
Για τα κράτη μέλη/ περιφερειακά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης
Η βασική πρόκληση για την ανάπτυξη των κλάδων χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι το χαμηλό επίπεδο των δεξιοτήτων STEM μεταξύ του σημερινού - καθώς και του μελλοντικού - εργατικού
δυναμικού. Σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης χρειάζεται βελτίωση της αφομοίωσης
και των επιτευγμάτων σε θέματα STEM και σε δεξιότητες.
Καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες για δεξιότητες απαιτείται στην Ουαλία και τη Σκωτία,
προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης εθνική ανταπόκριση στις ανάγκες της πράσινης οικονομίας.
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EuropEan LifELong guidancE poLicy nEtwork (ELgpn)
The ELGPN aims to assist the European Union Member States and the European Commission in developing
European co-operation on lifelong guidance in both the education and the employment sectors. Its purpose
is to promote co-operation at Member State level in implementing the priorities identified in the EU Resolutions on Lifelong Guidance (2004; 2008). The network was established by the Member States; the Commission supports its activities under the Lifelong Learning Programme.
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EuropEan LifELong guidancE poLicy nEtwork (ELgpn)
Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, The
14234,
Αττική
ELGPN
aims to assist the European Union Member States and the European Commission in developing

E-mail:
( Εinfo@ekep.gr
.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Ιστοσελίδα: http:// www.eoppep.gr
Οι χώρες που συμμετέχουν διορίζουν τους εκπροσώπους
τους στο δίκτυο
και ενθαρρύνονται
να συμμετέΙστοσελίδα:
http://
www.ekep.gr

χουν τόσο με κυβερνητικούς όσο και με μη κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ως δίκτυο, το οποίο
καθοδηγούνΔωρεάν
Διατίθεται
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
τα κράτη μέλη, αντιπροσωπεύει επίσης μία καινοτόμο μορφή της Ανοικτής Μεθόδου
Συνεργασίας
εντός ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΟΤ
ΕΝ
ISO
9001:2008
– 02.35/1167
της ΕΕ.

Διατίθεται
Τα μέλη αναφέρουν ότι η συμμετοχή τους στο δίκτυο έχει ενισχύσει την επαγρύπνησή τους στις πιθανές
προκλήσεις και τους προσέφερε μία νέα προοπτική και νέες πληροφορίες, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ΣυΕΠ. Ακολούθως παραθέτονται συγκεκριμένα θέματα στα οποία θεωρείται ότι έγινε πρόοδος:

Δωρεάν από το Ε.Κ.Ε.Π.

European co-operation on lifelong guidance in both the education and the employment sectors. Its purpose
is to promote co-operation at Member State level in implementing the priorities identified in the EU Resolutions on Lifelong Guidance (2004; 2008). The network was established by the Member States; the Commission supports its activities under the Lifelong Learning Programme.

ΓΔ Εκπαίδευση και πολιτισμός

Πρόγραμμα διά βίου μάθησης
With the support of the Lifelong Learning
Programme of the European Union

Έ

