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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par dalībvalstu 
pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu 
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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija 2008. gada 23. janvārī publicēja priekšlikumus par to, kā dalībvalstīs 
nākamo gadu laikā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju. Runa ir par emisiju, kas saistīta ar 
transporta, celtniecības (jo īpaši apkures un gaisa kondicionēšanas), pakalpojumu, mazo 
ražošanas uzņēmumu, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomu. Šobrīd tā veido 
60 % no kopējā siltumnīcefekta gāzu emisijas daudzuma Eiropas Savienībā.

Atzinīgi jānovērtē, ka katrai dalībvalstij priekšlikumā ir izvirzītas noteiktas prasības, kas 
jāizpilda līdz 2020. gadam. Tai pat laikā diemžēl nav paredzēti tikpat vērienīgi pasākumi pēc 
2020. gada.

Kā šis priekšlikums var ietekmēt nodarbinātības politiku Eiropas Savienībā?

Pirmie pētījumi, piemēram, EGB, ISTAS SDA, Syndex un Vupertāles Institūta kopīgi veiktais 
pētījums, liecina, ka klimata pārmaiņu radītās sekas pozitīvi ietekmēs nodarbinātību Eiropas 
Savienībā — varēs radīt vairāk jaunu un labāku darbavietu.

Taču klimata pārmaiņu ietekme būs dažāda atkarībā no tautsaimniecības nozares un reģiona.
Temperatūras paaugstināšanās negatīvi ietekmēs Vidusjūras reģiona valstis vairāk nekā 
reģionus Eiropas ziemeļu daļā. Problēmas skars jo īpaši lauksaimniecību un tūrisma jomu.
Šajās jomās pārstrukturizācija būs saistīta ar lielākiem ieguldījumiem, lai varētu novērst 
visnegatīvākās sekas.

Īpaši pasākumi ir jāveic transporta jomā, kas rada vislielāko CO2 emisiju. Pastāv ļoti daudz 
iespēju, kas ir jāizmanto mērķtiecīgi — nevajadzīgu transportlīdzekļu skaita samazināšana, 
tādu transportlīdzekļu skaita ierobežošana, kuros enerģijas patēriņš ir vislielākais, kā arī 
efektivitātes palielināšana, izmantojot tehnikas un loģistikas līdzekļus. Turklāt pastāv arī labas 
iespējas radīt jaunas darbavietas. Ja sabiedrisko transportlīdzekļu attīstība noritētu 
konsekventi, darbavietu skaitu šajā jomā varētu palielināt četras reizes. No tā labumu gūtu jo 
īpaši vietējās un reģionālās tautsaimniecības struktūras.

Tas pats attiecas arī uz celtniecības nozari. Ēku atjaunošana (labāka izolācija, atjaunojamo 
enerģijas avotu ierīkošana utt.) un jaunu energoefektīvu ēku būvniecība rada jaunas 
darbavietas vietējā un reģionālā līmenī.

Klimata pārmaiņām salīdzinājumā ar citiem politikas jautājumiem ir piešķirta prioritāra 
nozīme. Taču tas ir ļoti sarežģīts jautājums, ņemot vērā visas iespējamās sekas. Tāpēc vēl jo 
svarīgāk ir sagatavot cilvēkus visos līmeņos situācijām, kas radīsies klimata pārmaiņu 
rezultātā. Ir nepieciešama stratēģija, ar ko nosaka, kā uzņēmēji un nodarbinātie, jo īpaši mazos 
un vidējos uzņēmumos, var vislabāk pielāgoties pārmaiņām. Nekavējoties ir jāveic visiem 
paredzēti īpaši izglītības un tālākizglītības pasākumi. ES aģentūrām Dublinā un Bilbao, kā arī 
Nodarbinātības politikas novērošanas iestādei šobrīd jo īpaši ir jāsniedz atbildes uz daudziem 
neatrisinātiem jautājumiem — kā klimata pārmaiņas konkrēti ietekmēs dažādus reģionus un 
tautsaimniecības nozares?

Klimata pārmaiņas ietekmē sabiedrību. No klimata pārmaiņām īpaši cieš tieši visnabadzīgākie 
sabiedrības slāņi gan ES, gan citur pasaulē. Tieši tiem pietrūkst līdzekļu, lai pielāgotos 
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klimata pārmaiņām. Jau tagad enerģijas cenu kāpums ietekmē cilvēkus ar maziem 
ieņēmumiem. Pārtikas cenu pieaugums varētu kardināli saasināt pašreizējos bada draudus.
Lai cīnītos pret badu pasaulē, ir jāīsteno globāli pasākumi. Enerģijas taupīšanas slogs, lai 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju, ir jāsadala atbilstīgi sociālās vienlīdzības principam.
Pārprodukcija un pārmērīgs patēriņš tā dēvētajās attīstītajās valstīs rada ne tikai resursu 
izšķiešanu, bet arī postoši ietekmē klimatu. Tādēļ saskaņā ar principu „maksā piesārņotājs” 
visi resursi ir jāizmanto taupīgi, arī tie, kas rada siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Visā Eiropā ir jāsaskaņo enerģijas nodokļi, dodot priekšroku tām tautsaimniecības nozarēm, 
kurās siltumnīcefekta gāzu emisija ir maza, un nosakot lielākus nodokļus nozarēm, kurās 
lielos apmēros notiek siltumnīcefekta gāzu emisija. Tas ievērojami veicinātu jaunu 
tehnoloģiju attīstību un līdz ar to radītu jaunas augsti kvalificētas profesijas, jo īpaši 
alternatīvo energoresursu jomā.

Klimata pārmaiņu sekas visspēcīgāk skars teritorijas, kas jau šobrīd cieš no sausuma un 
neierastiem laika apstākļiem. Starptautiskas solidaritātes nozīme pasaulē, kas kļūst arvien 
saliedētāka, būs lielāka nekā līdz šim. Taču joprojām nav skaidrs, vai „tīras attīstības 
mehānisma” projekti spēj piedāvāt pareizu risinājumu šajā sakarā.

Ļoti atzinīgi tiek vērtēta Pasaules klimata pārmaiņu alianses izveidošana starp Eiropas 
Savienību un nabadzīgajām jaunattīstības valstīm, ko īpaši apdraud klimata pārmaiņas, 
(COM(2007)0540, 18.09.2007.).

Arvien pieaugošā migrācija no visnabadzīgākajām un klimata pārmaiņu īpaši skartajām 
valstīm sociālpolitiski ir bumba ar laika degli, kas apdraud gan valstis, no kurām izceļo, gan 
valstis, kurās liels ieceļotāju skaits rada spriedzi sabiedrībā.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Dalībvalstis un Eiropas Savienība, 
pildot savas saistības, ņem vērā iespējas 
un risku, ko sociālajā un nodarbinātības 
jomā rada siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšana. Tā kā klimata pārmaiņu 
jautājums ir iekļauts jaunajās 
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nodarbinātības pamatnostādnēs, arī 
dalībvalstu rīcības plānos galvenā nozīme 
jāpiešķir jautājumam par pielāgošanos 
klimata pārmaiņām. Tas jo īpaši attiecas 
uz nodarbinātības politiku, izglītību un 
pētniecību. Pašreizējam Eiropas Dzīves 
un darba apstākļu uzlabošanas fondam 
Dublinā un Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūrai Bilbao, 
kā arī Eiropas Nodarbinātības 
novērošanas centram ir jo īpaši jāatbalsta 
nepieciešamie pielāgojumi, veicot 
novērtējumus un pētījumus.

Pamatojums

ES aģentūras Dublinā un Bilbao, kā arī Nodarbinātības novērošanas centrs ir jo īpaši 
jāiesaista, tādēļ ka klimata pārmaiņu ietekme uz sociālo un nodarbinātības politiku Eiropas 
Savienībā vēl nav pietiekami izpētīta. Piemēram, Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūra varētu izvērtēt ES tiesību aktus veselības aizsardzības un darba 
drošības jomā, ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Ar klimata pārmaiņām saistītie 
pielāgojumi un darba tirgus 
pārstrukturēšana ir finansiāli jāatbalsta, 
izmantojot struktūrfondu, jo īpaši Eiropas 
Sociālā fonda un vajadzības gadījumā 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanas 
fonda, līdzekļus, un jāsekmē, veicinot 
sociālo dialogu dažādos līmeņos (vienas 
nozares ietvaros un starp nozarēm, 
reģionālā, dalībvalstu un ES līmenī) un 
izstrādājot pamatnosacījumus atbilstīgi 
sociālās vienlīdzības principam, lai 
veicinātu apmācību un tālākizglītību, kā 
arī pārkvalificēšanos uzņēmumu un 
individuālā līmenī. Šiem pasākumiem 
jābūt saistītiem ar preventīvu pieeju, un 
tajos jāiesaista sociālie partneri atbilstīgi 
dalībvalstu īstenotajai praksei.
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Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Novērtējot panākumus mērķu 
sasniegšanā, svarīga nozīme ir ne tikai 
emisijas samazināšanai — ir jāveic arī 
kvalitatīvs un kvantitatīvs ietekmes 
novērtējums attiecībā uz nodarbinātību, 
proti, jaunu darbavietu radīšanu un/vai 
darbavietu pielāgošanu un darba apstākļu 
uzlabošanu.  

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis raugās, lai to politika šo 
kredītu iegādei pastiprina projektu 
vienlīdzīgu ģeogrāfisko izplatību un 
starptautiskā nolīguma par klimata 
pārmaiņām izpildi.

Dalībvalstis raugās, lai to politika šo 
kredītu iegādei piešķir prioritāti 
projektiem, kas dod labumu videi un 
sabiedrībai, pastiprina projektu vienlīdzīgu 
ģeogrāfisko izplatību un starptautiskā 
nolīguma par klimata pārmaiņām izpildi.
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