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LÜHISELGITUS

23. jaanuaril 2008 avaldas Euroopa Komisjon oma ettepanekud, kuidas liikmesriikides 
järgnevatel aastatel kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendama peab. Tegemist on 
heitkogustega, mis pärinevad liiklusest, hoonetest (peamiselt küte ja kliimaseadmed), 
teenustest, väikestest tööstusettevõtetest, põllu- ja prügimajandusest. Nendest allikatest 
pärineb umbes 60% kogu ELi kasvuhoonegaaside heitkogustest.

On tervitatav, et see ettepanek teeb igale liikmesriigile konkreetseid ettekirjutusi, mida tuleb 
2020. aastaks täita. Kahjuks puudub samaaegselt sama ambitsioonikas meetmete kava ajaks 
pärast 2020. aastat.

Mida tähendab see ettepanek ELi tööhõivepoliitika jaoks? 

Esimesed uuringud, nagu Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni, Hispaania 
Ametiühingute Liidu Töö-, Keskkonna ja Tervise Instituudi (ISTAS), Sotsiaalse Arengu 
Instituudi (SDA), firma Syndex ja Wuppertali Instituudi ühisuuring näitavad, et 
kliimamuutusest põhjustatud muudatuste tagajärjed avaldavad positiivset mõju tööhõive 
olukorrale ELis. Võimalik on luua rohkem ja paremat kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti.

Siiski erinevad tagajärjed olenevalt majandusharust ja piirkonnast tugevalt. Peamiselt 
Vahemere-äärsed piirkonnad kannatavad temperatuuri tõusu tagajärgede all rohkem kui 
põhjapoolsemad piirkonnad. Eriti põllumajanduses ja turismis tekib probleeme juurde. Need 
valdkonnad vajavad suurimate investeeringutega ümberkorraldusi, et halvimaid tagajärgi 
vältida.

Liiklus suurima süsinikdioksiidi heiteallikana nõuab erilisi jõupingutusi. Eksisteerivad väga 
suured potentsiaalid, mida tuleb sihiteadlikult kasutada: nii mittevajaliku transpordi 
vähendamine, kõige energianõudlikuma liikluse piiramine kui ka tõhususe suurendamine 
tehniliste ja logistiliste vahendite abil. Sealjuures tekib ka häid võimalusi uute töökohtade 
loomiseks. Ühistranspordi järjekindel laiendamine võiks kaasa tuua töökohtade arvu 
mitmekordistumise. Sellest saaksid peamiselt kasu kohalikud ning piirkondlikud 
majandusstruktuurid. 

Sama kehtib ka ehitussektori puhul. Olemasolevate hoonete renoveerimine (parem 
isolatsioon, taastuvenergia sisseehitamine jne) ja uute energiatõhusamate hoonete ehitamine 
loovad uusi töökohti kohalikul ja piirkondlikul tasandil. 

Kliimamuutus määratletakse esmatähtsa väljakutsena teiste poliitikavaldkondade suhtes. Aga 
ta on koos kõigi oma tagajärgedega üks väga kompleksne teema. Seetõttu on seda olulisem 
inimesi kõigil tasanditel kliimamuutusest tulenevate muudatuste vastu ette valmistada. Vajalik 
on strateegia, kuidas ennekõike väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete omanikud ja 
töötajad end kõige paremini ümber orienteerida saaksid. Spetsiaalsed väljaõppe ja koolituse 
meetmed on kõigile tungivalt vajalikud. Nii ELi asutusi Dublinis ja Bilbaos kui ka Euroopa 
Tööhõive Seirekeskust kutsutakse tugevamalt üles leidma vastuseid paljudele lahtistele 
küsimustele selle kohta, milliseid konkreetseid tagajärgi kliimamuutus erinevates 
piirkondades ning majandusvaldkondades kaasa toob.
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Kliimamuutus muudab ühiskonda. Nii puudutab kliimamuutus kõige rohkem just kõige 
vaesemaid elanikkonnakihte nii ELis kui ka terves maailmas. Just neil puuduvad vahendid 
kliimamuutusega kohanemiseks. Kõrged energiahinnad mõjutavad juba praegu madalamate 
sissetulekutega inimesi. Kerkivad toiduannete hinnad võivad juba olemasolevaid näljahädasid 
märgatavalt laiendada. Vajalik on ülemaailmne tegutsemine maailmas valitseva näljahäda 
vastu. Kasvuhoonegaase atmosfääri paiskavate energialiikide kasutamise vähendamisel 
tulenev koormus tuleb sotsiaalselt õiglaselt ära jagada. 

Niinimetatud esimeses maailmas toimuv ületootmine ning ebaterve tarbimine põhjustavad 
mitte ainult ressursside raiskamist, vaid mõjutavad laiaulatuslikult ka kliimasüsteemi. 
Vastavalt „saastaja maksab“ põhimõttele on seega vajalik kõigi ressurssidega, ka 
kasvuhoonegaase õhku paiskavate toodete omadega säästlikult ümber käia.

Vajalik on üleeuroopaline energiamaksude ühtlustamine koos vähe kasvuhoonegaaside heited 
tekitavate majandusvormide eelistamisega ning tugevama palju kasvuhoonegaaside heiteid 
tekitavate allikate maksustamisega. See annaks tugeva tõuke uute tehnoloogiate arenguks ning 
seega kõrget kvalifikatsiooni nõudvate elukutsete edendamiseks, eriti alternatiivsete 
energiaallikate valdkonnas.

Juba täna kuivuse ja ekstreemsete ilmastikutingimuste all kannatavates piirkondades on 
kliimamuutuse tagajärjed kõige rohkem tuntavad. Rahvusvaheline solidaarsus muutub üha 
enam kokkukasvavas maailmas senisest olulisemaks. Kas puhta arengu mehhanismi kohased 
projektid on sealjuures õigeks vastuseks, jääb veel lahtiseks.

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile – Ülemaailmse kliimamuutuste liidu 
loomine Euroopa Liidu ja kliimamuutustest enim mõjutatud vaeste arengumaade vahel 
(KOM(2007)0540, 18.9.2007) on väga tervitatav.

Kasvav väljaränne kõige vaesematest ja kliimamuutusest eriti tugevalt mõjutatud riikidest on 
sotsiaalpoliitiline lõhkeaine, mis mõjutab nii riike, kust välja rännatakse, kui ka riike, kus 
tugev sisserändesurve ühiskondlikke pingeid tekitab.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Liikmesriigid ja Euroopa Liit 
võtavad oma kohustuste täitmisel arvesse 
võimalusi ning riske, mida 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine sotsiaal- ja tööhõive 
valdkondade jaoks kaasa toob. Et 
kliimamuutus on uutes tööhõivesuunistes 
ära märgitud, peaks kliimamuutusega 
kohanemine ka riiklikes tegevuskavades 
olulisel kohal olema. See kehtib eriti 
tööhõivepoliitika, hariduse ja 
teadusuuringute puhul. Nii olemasolevaid 
Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi Dublinis, Euroopa 
Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 
Bilbaos kui ka Euroopa Tööhõive 
Seirekeskust kutsutakse tugevamalt üles 
vajalikke muudatusi analüüside ning 
uuringutega toetama.

Selgitus

Ühenduse Dublinis ning Bilbaos asuvate asutuste ning Euroopa Tööhõive Seirekeskuse 
kaasamine on eriti vajalik, kuna kliimamuutuse tagajärgi ELi sotsiaal- ja tööhõivepoliitikale 
on teaduslikult väga vähe uuritud. Nii võiks näiteks Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuur uurida ELi õigusakte töötervishoiu ning tööohutuse valdkonnas kliimaga seotud 
muudatuste suhtes. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Kliimamuutuse tõttu hädavajalikku 
tööturu kohandamist ja 
ümberstruktureerimist tuleb toetada 
assigneeringutega struktuurifondidest, 
eriti Euroopa Sotsiaalfondist ja vajadusel 
ka Globaliseerumisega Kohanemise 
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Euroopa Fondist, ning lihtsustada 
sotsiaalse dialoogi tugevdamisega eri 
tasanditel (sektorispetsiifilisel, 
sektoritevahelisel, piirkondlikul, riiklikul 
ja ELi tasandil), samuti sotsiaalselt 
võrdsete tingimuste loomisega ettevõtete 
ja üksikisikute koolituse ja ümberõppe 
edendamiseks. Neid meetmeid tuleks võtta 
ennetava lähenemisviisi kontekstis ning 
need peaksid kaasama tööturu osapooli 
kooskõlas riikide tavade ja praktikaga.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Kindlaksmääratud eesmärkide 
saavutamiseks tehtud edusammude 
hindamisel ei tohiks heitkoguste 
vähendamine olla ainuke kriteerium: 
lisaks tuleks kvalitatiivselt ja 
kvantitatiivselt hinnata mõju tööhõive 
olukorrale uute töökohtade loomise 
mõttes ja /või töökohtade kohandamise 
ning töötingimuste paranemise mõttes.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende 
tegevussuund kõnealuste ühikute ostmisel 
suurendab projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitab kaasa 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele.

Liikmesriigid tagavad, et nende 
tegevussuund kõnealuste ühikute ostmisel 
annab prioriteedi keskkonnasõbralikele 
ning sotsiaalselt kasulikele projektidele, 
suurendab projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitab kaasa
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele.
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