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dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających 
do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. 
zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja opublikowała swe propozycje dotyczące sposobu 
zmniejszenia w nadchodzących latach emisji gazów cieplarnianych w państwach 
członkowskich. Są to emisje pochodzące z transportu, budynków (przede wszystkim 
ogrzewania i klimatyzacji), działalności usługowej, mniejszych zakładów przemysłowych, 
rolnictwa oraz gospodarki odpadami. Stanowią one obecnie około 60% emisji gazów 
cieplarnianych w UE.

Należy przyjąć z zadowoleniem, że niniejszy wniosek określa konkretne wytyczne dla 
każdego państwa członkowskiego, które muszą zostać spełnione do 2020 r. Niestety brak jest 
jednocześnie podobnie ambitnego katalogu działań na okres po roku 2020.

Co oznacza ów wniosek dla polityki zatrudnienia w UE?

Pierwsze analizy, np. wspólne studium ETUC, ISTAS SDA, Syndex oraz Wuppertal-Institut 
pokazują, że następstwa zmian klimatu będą miały pozytywny efekt na sytuację na rynku 
zatrudnienia w UE: będzie można stworzyć miejsca pracy wymagające wyższych kwalifikacji 
oraz zwiększyć ich liczbę.

Jednakże następstwa te będą bardzo zróżnicowane w zależności od gałęzi przemysłu 
i regionu. Przede wszystkim regiony w obszarze Morza Śródziemnego będą w większym 
stopniu dotknięte następstwami wzrostu temperatury niż regiony położone bardziej na północ. 
Szczególnie w rolnictwie i turystyce dojdzie do nasilenia problemów. Aby zapobiec 
najbardziej niekorzystnym następstwom, konieczne będą w tych dziedzinach restrukturyzacje 
połączone z większymi inwestycjami.

Jako największy emitent CO2 transport wymaga szczególnych wysiłków. W tym obszarze 
istnieje duży potencjał, który należy konsekwentnie wykorzystać: poprzez zmniejszenie 
zbędnych przewozów, ograniczenie najbardziej energochłonnego transportu, a także wzrost 
wydajności za pomocą środków technicznych i logistycznych. Pojawia się przy tym dogodna 
okazja do stworzenia nowych miejsc pracy. Jeżeli lokalny publiczny transport pasażerski 
byłby konsekwentnie rozbudowywany, mogłoby dojść do czterokrotnego zwiększenia miejsc 
pracy w tym zakresie. Mogłyby z tego skorzystać przede wszystkim lokalne i regionalne 
struktury gospodarcze. 

To samo dotyczy sektora budownictwa. Renowacja istniejących budynków (lepsza izolacja, 
wyposażenie w urządzenia wykorzystujące energię odnawialną itd.) oraz budowa nowych, 
wydajnych energetycznie budynków tworzą nowe miejsca pracy na szczeblu lokalnym i 
regionalnym.

Zmiany klimatyczne postrzegane są jako priorytetowe w porównaniu z innymi obszarami 
polityki. Jednakże kwestia ta wraz ze wszystkimi jej następstwami jest bardzo złożona.
Dlatego tym ważniejsze staje się przygotowanie na wszystkich szczeblach ludzi na 
przeobrażenia spowodowane przez zmiany klimatyczne. Potrzebna jest strategia, jak 
przedsiębiorcy i pracownicy, zwłaszcza w MŚP, mogą się najlepiej dostosować. W tym celu 
pilnie potrzebne są szczególne działania szkoleniowe i w zakresie doskonalenia zawodowego.
Agencje UE w Dublinie i Bilbao, a także Europejskie Obserwatorium Zatrudnienia muszą 
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obecnie w większej mierze udzielić odpowiedzi na wiele otwartych kwestii, m.in. jakie 
konkretne następstwa będą miały zmiany klimatyczne w poszczególnych regionach i 
dziedzinach gospodarki.

Zmiany klimatyczne zmieniają społeczeństwo. Właśnie najbiedniejsze warstwy ludności − 
zarówno w UE, jak i na świecie − są najbardziej dotknięte zmianami klimatu. Szczególnie im 
brakuje środków, by dostosować się do zmian klimatycznych. Wysokie ceny energii już teraz 
dotykają ludzi o niższych dochodach. Rosnące ceny żywności grożą drastycznym 
pogorszeniem występujących już obecnie klęsk głodowych. Konieczna jest globalna 
ofensywa przeciwko głodowi na świecie. Obciążenia związane z ograniczaniem emisji gazów 
cieplarnianych muszą być rozdzielane w sposób sprawiedliwy społecznie.

Nadprodukcja i niezdrowa konsumpcja w tzw. „pierwszym świecie” powoduje nie tylko 
marnotrawienie zasobów, lecz w dużej mierze ma wpływ również na system klimatyczny.
Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” konieczne jest dlatego oszczędne 
gospodarowanie wszystkimi zasobami, w tym produktami emitującymi gazy cieplarniane.

Potrzebna jest ogólnoeuropejska harmonizacja opodatkowania energii promująca formy 
gospodarki o niskiej emisji gazów cieplarnianych i nakładająca wyższe podatki na 
największych emitentów gazów cieplarnianych. Stanowiłoby to mocny impuls do rozwoju 
nowych technologii, a tym samym promowałoby nowe zawody wymagające wysokich 
kwalifikacji, szczególnie w zakresie alternatywnych źródeł energii.

W strefach już teraz dotkniętych suszą i ekstremalnymi warunkami pogodowymi następstwa 
zmian klimatycznych będą odczuwalne najmocniej. W coraz bardziej jednoczącym się 
świecie międzynarodowa solidarność będzie odgrywać jeszcze ważniejszą rolę niż 
dotychczas. Wciąż jeszcze nie znaleziono odpowiedzi na pytanie, czy projekty w ramach 
mechanizmu czystego rozwoju (Clean Development Mechanism) stanowią właściwą 
odpowiedź.

„Stworzenie światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym 
pomiędzy Unią Europejską a ubogimi krajami rozwijającymi się, najbardziej narażonymi na 
skutki zmian klimatycznych (COM(2007) 0540 z dnia 18.9.2007 r.), będzie przyjęte z dużym 
zadowoleniem.

Nasilająca się migracja z krajów najbiedniejszych i najbardziej dotkniętych przez zmiany 
klimatyczne jest społeczną mieszanką wybuchową, która obejmuje zarówno kraje, z których 
ma miejsce migracja, jaki i te kraje, w których duża presja imigracyjna nasila napięcia 
społeczne.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Realizując swe zobowiązania państwa 
członkowskie i Unia Europejska powinny 
zwracać uwagę na szanse i zagrożenia, 
jakie niesie ze sobą zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych dla kwestii 
zabezpieczenia społecznego i 
zatrudnienia. Ponieważ zmiany 
klimatyczne zostały ujęte w nowych 
wytycznych w sprawie zatrudnienia, 
dostosowania do zmian klimatycznych 
powinny również odgrywać kluczową rolę 
w krajowych planach działań. Dotyczy to 
w szczególności polityki zatrudnienia, 
oświaty i badań naukowych. Na 
istniejących organach, takich jak 
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy w Dublinie, 
Europejska Agencja Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy w Bilbao oraz 
Europejskie Obserwatorium Zatrudnienia 
spoczywa obowiązek nasilenia działań 
służących wspieraniu niezbędnych 
dostosowań za pomocą analiz i badań.

Uzasadnienie

Zaangażowanie agencji europejskich w Dublinie i Bilbao oraz Europejskiego Obserwatorium 
Zatrudnienia jest szczególnie konieczne, ponieważ występują poważne braki w odniesieniu do 
badań dotyczących wpływu zmian klimatycznych na politykę społeczną i zatrudnienia w UE.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy mogłaby np. przeanalizować 
wynikającą ze zmian klimatycznych nowelizację prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa.



PE405.891v02-00 6/8 AD\740293PL.doc

PL

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Wynikające ze zmian klimatycznych 
dostosowania i restrukturyzacja rynków 
pracy powinny być wspomagane ze 
środków funduszy strukturalnych, 
w szczególności Europejskiego Funduszu 
Społecznego, a także w stosownych 
przypadkach Europejskiego Funduszu 
Przystosowania do Globalizacji, oraz 
ułatwiane poprzez wsparcie dialogu 
społecznego na różnych płaszczyznach 
(sektorowej oraz ponadsektorowej, 
zarówno na szczeblu regionalnym, 
krajowym, jak i unijnym) oraz stworzenie 
znoszących różnice społeczne warunków
w celu wspierania szkoleń oraz 
przekwalifikowania dla przedsiębiorstw 
i poszczególnych pracowników. Środki 
tego rodzaju należy przyjąć w kontekście 
podejścia zapobiegawczego i powinny one 
angażować partnerów społecznych 
zgodnie z krajowymi zwyczajami i 
praktyką.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Przy ocenie postępów w zakresie 
realizacji wyznaczonych celów, redukcja 
emisji nie powinna być jedynym 
kryterium; należy dokonać również 
jakościowej i ilościowej oceny wpływu na 
sytuację w zakresie zatrudnienia pod 
względem tworzenia nowych miejsc pracy 
lub ich dostosowania oraz lepszych 
warunków pracy.  
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że ich 
polityka w odniesieniu do zakupu tych 
kredytów powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Państwa członkowskie zapewniają, że ich 
polityka w odniesieniu do zakupu tych 
kredytów priorytetowo traktuje projekty 
przyjazne dla środowiska i społeczeństwa,
powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.
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