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a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

az üvegházhatást okozó gázkibocsátásnak a 2020-ig terjedő időszakra szóló 
közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére 
irányuló tagállami törekvésekről szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
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RÖVID INDOKOLÁS

2008 január 23-án az Európai Bizottság megjelentette javaslatait arra vonatkozóan, hogy mi 
módon kell csökkenteni az üvegházhatást okozó gázkibocsátást a tagállamokban az 
elkövetkező években. A következő területek kibocsátásairól van szó: közlekedés, épületek 
(mindenekelőtt a fűtés és a klimatizálás), szolgáltatások, kisebb ipari üzemek, mezőgazdaság 
és hulladékgazdálkodás. Ezek jelenleg az EU üvegházhatást okozó összes gázkibocsátásának 
60%-át teszik ki.

Dicséretes, hogy a javaslat minden tagállam számára konkrét értékeket ír elő, melyeket 2020-
ig teljesíteni kell. Sajnos azonban a 2020 utáni időszakra vonatkozóan nincs hasonlóan 
ambiciózus intézkedésterv. 

Mit jelent ez a javaslat az EU foglalkoztatáspolitikája számára?

Az első vizsgálatok – például az ESZSZ, ISTAS SDA, Syndex és a Wuppertal-Institut közös 
tanulmánya – azt mutatják, hogy az éghajlatváltozás miatti változások kedvezően fognak 
hatni az EU foglalkoztatáspolitikájára: több és magasabb képzettséget igénylő munkahelyet 
hozhatnak létre.

Mindenesetre a kihatások jelentősen eltérnek majd gazdasági területenként és régiónként. Az 
északabbra fekvő régiókhoz képest különösen a Földközi-tenger térségében lévő régiókat 
sújtják majd erőteljesebben a hőmérséklet-növekedés következményei. Kiváltképpen a 
mezőgazdaságban és az idegenforgalomban fognak hatványozódni a problémák. E két 
területen nagyobb beruházásokkal járó átszervezésekre lesz szükség a legkedvezőtlenebb 
következmények megakadályozása érdekében.

A közlekedés mint a legnagyobb CO2-kibocsátó különleges erőfeszítéseket igényel. Hatalmas 
potenciálok vannak, melyeket célirányosan kell kihasználni: csökkenteni kell a szükségtelen 
szállításokat, korlátozni szükséges a legtöbb energiát felhasználó közlekedési módokat és 
növelni kell a hatékonyságot technikai és logisztikai eszközök segítségével. Ennek során jó 
lehetőségek kínálkoznak új munkahelyek létrehozására. Ha következetesen kiépítenék a 
tömegközlekedést, az megnégyszerezhetné a munkahelyek számát a szóban forgó területen.  
Mindenekelőtt a helyi és regionális gazdasági struktúrák élveznék ennek előnyeit.

Hasonló a helyzet az építőiparban. A meglévő épületek felújítása (jobb szigetelés, megújuló 
energiaforrások felhasználása stb.) és új, energiahatékonyabb épületek létesítése új 
munkahelyeket teremt helyi és regionális szinten.

Az éghajlatváltozást más szakpolitikai területekkel szemben prioritásként kezelendő 
kihívásnak tekintik. Az éghajlatváltozás azonban valamennyi kihatásával együtt nagyon 
összetett terület. Éppen ezért fontos minden szinten felkészíteni az embereket az 
éghajlatváltozás következtében jelentkező változásokra. Olyan stratégiára van szükség, mely 
segíti a vállalkozókat és a foglalkoztatottakat – különösen a kkv-kban – a leghatékonyabb 
átállásban. Mindenki számára sürgősen különleges képzési és továbbképzési intézkedésekre 
van szükség. Az EU dublini és bilbaói ügynökségére, valamint az Európai Foglalkoztatási 
Megfigyelőközpontra nagy nyomás nehezedik, mivel számos arra vonatkozó lezáratlan 
kérdésre kell választ adniuk, hogy milyen konkrét következményei lesznek az 
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éghajlatváltozásnak a különböző régiókban és gazdasági területeken.

Az éghajlatváltozás átalakítja a társadalmat. Az Unión belül és nemzetközi viszonylatban is a 
lakosság legszegényebb rétegeit érinti leginkább az éghajlatváltozás. Éppen náluk hiányoznak 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz szükséges források. A magas energiaárak az 
alsóbb jövedelmi kategóriákhoz tartozókat érintik már jelenleg is a leghátrányosabban. A 
növekvő élelmiszerárak drasztikusan súlyosbíthatják a már meglévő éhínséget. Globálisan 
kell fellépni a világszerte megmutatkozó éhínség ellen. Az üvegházhatást okozó gázokat 
kibocsátó energiaforrásokkal való takarékossággal járó terheket társadalmilag igazságos
módon kell elosztani. 

Az úgynevezett „első világban” a túltermelés és az egészségtelen fogyasztás nem csupán a 
források pazarlása, hanem nagyon kedvezőtlenül befolyásolja az éghajlatot is. A „szennyező 
fizet” elvnek megfelelően tehát takarékosabb energiafelhasználásra van szükség, különös 
tekintettel az üvegházhatást okozó gázokat kibocsátó energiaforrásokra.

Európai szinten harmonizálni kell az energiaadókat, előnyben részesítve az alacsony 
üvegházhatást okozó gázkibocsátású gazdálkodási formákat és erősebben megadóztatva a 
több üvegházhatást okozó gázt kibocsátókat. Ez jelentősen ösztönözné az új technológiák 
kifejlesztését és ezáltal magasabb képzettséget igénylő új szakmákat tenne szükségessé, 
különösen az alternatív energiaforrások terén.

A már jelenleg is szárazságtól és szélsőséges időjárási körülményektől sújtott területeken 
lesznek leginkább érezhetők az éghajlatváltozás következményei. A nemzetközi szolidaritás 
az eddigieknél még fontosabbá válik egy egyre inkább a kölcsönös egymásra utaltságon 
alapuló világban. Még nem tudni, hogy erre a CDM (Clean Development Mechanism – tiszta 
fejlesztési mechanizmus) projektek jelentik-e a megfelelő választ.

Kedvezően fogadták az „Éghajlatváltozás elleni globális szövetség kiépítése az Európai Unió 
és az éghajlatváltozás által leginkább sebezhető szegény fejlődő országok között” című 
közleményt (COM(2007) 540, 2007.9.18.)

Égető társadalompolitikai problémát jelent a legszegényebb és az éghajlatváltozás által 
leginkább sújtott országokból érkező egyre növekvő bevándorlás, ami nem csupán azokat az 
országokat érinti, ahonnan elvándorolnak, hanem azokat is, melyekben a nagy bevándorlási 
nyomás társadalmi feszültségeket okoz.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság kéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosító javaslatokat:
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Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Kötelezettségeik teljesítése során a 
tagállamok és az Európai Unió figyelembe 
veszik a szociális és foglalkoztatási 
területen az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás csökkentésével együtt járó 
lehetőségeket és kockázatokat. Mivel az 
éghajlatváltozás bekerült az új 
foglalkoztatási iránymutatásokba, a 
nemzeti cselekvési tervekben is 
kulcsszerepet kell biztosítani az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásnak, különösen a 
foglalkoztatáspolitika, az oktatás és a 
kutatás területén. A meglévő szervekre –
dublini Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért, a bilbaói 
Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség, valamint az 
Európai Foglalkoztatási 
Megfigyelőközpont – hárul, hogy 
elemzések és tanulmányok készítésével 
fokozottabban előmozdítsák a szükséges 
kiigazítások elvégzését.

Indokolás

A dublini és bilbaói európai ügynökségek, valamint a foglalkoztatási megfigyelőközpont 
bevonására azért van különösen szükség, mert még nagy vizsgálati hiányosságok mutatkoznak 
az éghajlatváltozásnak az uniós foglalkoztatás- és szociálpolitikára gyakorolt kihatásait 
illetően. Így például az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
megvizsgálhatná, hogyan lehetne kiigazítani az uniós jogszabályokat az éghajlatváltozás 
következtében az egészségvédelem és -biztonság területén.  
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Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az éghajlatváltozás miatt szükségessé 
vált munkaerő-piaci kiigazításokat és 
szerkezetváltást a strukturális alapokból, 
különösen az Európai Szociális Alapból és 
adott esetben az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapból származó 
előirányzatokkal kell támogatni, valamint 
a különböző szinteken (ágazatspecifikus, 
ágazatközi, regionális, nemzeti és uniós 
szinten) történő szociális párbeszéd 
előmozdítása és szociális egyenlőségre 
törekvő feltételek létrehozása révén kell 
megkönnyíteni a vállalkozások és 
magánszemélyek képzésének és 
átképzésének támogatása érdekében. 
Ezeket az intézkedéseket megelőző 
megközelítés keretében kell meghozni, és 
ezen intézkedéseknek be kell vonniuk a 
szociális partnereket a nemzeti 
szokásokkal és gyakorlattal összhangban.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) A megállapított célok elérése felé tett 
előrelépés értékelése során nem szabad, 
hogy a kibocsátáscsökkentés legyen az 
egyedüli kritérium: minőségileg és 
mennyiségileg értékelni kell a 
foglalkoztatottsági helyzetre gyakorolt 
hatást is az új munkahelyek és/vagy a 
munkahelyek kiigazítása és a jobb 
munkakörülmények tekintetében.  

Módosítás 4



AD\740293HU.doc 7/8 PE405.891v02-00

HU

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feladata biztosítani, hogy a 
kibocsátási egységek megvásárlására 
vonatkozó politikáik a projektek lehető 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék és hozzájáruljanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.

A tagállamok feladata biztosítani, hogy a 
kibocsátási egységek megvásárlására 
vonatkozó politikáik kiemelten kezeljék a 
környezetbarát és szociális irányultságú 
projekteket, a projektek lehető 
legegyenletesebb földrajzi eloszlását 
eredményezzék és hozzájáruljanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez.
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