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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dňa 23. januára 2008 zverejnila Európska komisia návrhy, ako v členských štátoch 
v nasledujúcich rokoch znížiť emisie skleníkových plynov. Ide pritom o emisie v odvetviach 
dopravy, stavebníctva (najmä vykurovanie a klimatizácia), služieb, malých priemyselných 
podnikov, poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva. V súčasnosti tieto emisie 
predstavujú 60 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

Treba privítať skutočnosť, že návrh ukladá všetkým členským štátom konkrétne ciele, ktoré 
musia splniť do roku 2020. Zároveň však chýba rovnako ambiciózny súbor opatrení na 
obdobie po roku 2020.

Aké dôsledky má tento návrh na politiku zamestnanosti EÚ?

Prvé prieskumy, napr. spoločná štúdia ETUC, ISTAS SDA, Syndex a inštitútu vo Wuppertali, 
ukazujú, že zmena klímy bude mať na zamestnanosť v EÚ pozitívny vplyv. Vytvára sa väčšie 
množstvo pracovných miest vyžadujúcich si vyššiu kvalifikáciu.

Účinky sa však výrazne líšia v závislosti od odvetvia hospodárstva a regiónu. Viac ako 
severné regióny budú následkami nárastu teploty trpieť najmä regióny v Stredomorí.  
Problémy budú pribúdať obzvlášť v odvetví poľnohospodárstva a cestovného ruchu, kde bude 
potrebná reštrukturalizácia vyžadujúca si značné investície, aby sa predišlo najvážnejším 
dôsledkom.

Ako najväčší producent emisií CO2 si osobitné úsilie vyžaduje doprava. Existuje mnoho 
príležitostí, ktoré treba cielene využiť: znižovanie nadbytočnej prepravy, obmedzovanie 
energeticky najnáročnejšej dopravy, ako aj zvyšovanie účinnosti za pomoci technológií a 
logistiky. V tejto oblasti sa ponúkajú aj zaujímavé možnosti vytvárania nových pracovných 
miest. Ak by sa hromadná osobná doprava na krátke vzdialenosti budovala dôsledne, mohol 
by sa v nej počet pracovných miest zvýšiť štvornásobne. Úžitok by z toho mali najmä miestne 
a regionálne hospodárske štruktúry.

Platí to obdobne aj pre odvetvie stavebníctva. Renovácia budov (lepšia izolácia, využívanie 
energií z obnoviteľných zdrojov atď.) a výstavba nových, energeticky účinnejších budov 
vytvárajú nové pracovné miesta na miestnej i regionálnej úrovni.

Zmena klímy sa voči ostatným oblastiam politiky vymedzuje ako prvoradá výzva. Je to však 
veľmi komplexná tematika s mnohými dôsledkami. O to dôležitejšie je preto pripraviť ľudí 
na všetkých úrovniach na následky zmeny klímy. Vyžaduje si to stratégiu, ktorá by umožnila 
podnikateľom a zamestnancom, najmä v MSP, čo najlepšie sa prispôsobiť. Pre všetkých sú 
veľmi potrebné opatrenia zamerané na vzdelávanie a odbornú prípravu. Od európskych 
agentúr v Dubline a Bilbao, ako aj od Európskej agentúry pre sledovanie zamestnanosti sa 
teraz vo väčšej miere očakáva, aby zodpovedali mnohé otvorené otázky, aké konkrétne 
dôsledky bude mať zmena klímy v rôznych regiónoch a hospodárskych odvetviach.

Zmena klímy mení spoločnosť. A práve najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva – tak v EÚ, 
ako aj na celom svete – sú zmenou klímy najviac postihnuté. Najmä im chýbajú prostriedky 
na prispôsobenie sa zmene klímy. Vysoké ceny energií už teraz nepriaznivo vplývajú na ľudí 
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z nízkych príjmových skupín. Rastúce ceny potravín by mohli súčasný nedostatok potravín 
drasticky zhoršiť. Proti hladu vo svete je potrebná globálna ofenzíva. Náklady obmedzovania 
energií spôsobujúcich emisie skleníkových plynov sa musia rozdeliť sociálne prijateľným 
spôsobom.

Nadprodukcia a nezdravá spotreba v tzv. prvom svete sú nielen plytvaním zdrojmi, ale tiež 
negatívne ovplyvňujú klimatický systém. V súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ preto 
treba úsporne zaobchádzať so všetkými zdrojmi aj s výrobkami, pri výrobe ktorých 
sa uvoľňujú skleníkové plyny.

Je potrebná celoeurópska harmonizácia energetických daní, zvýhodňovanie hospodárskych 
foriem s nízkou produkciou skleníkových plynov a vyššie daňové zaťaženie subjektov 
produkujúcich vysoké emisie skleníkových plynov. Vytvoril by sa tým silný impulz pre vývoj 
nových technológií a podporili by sa vysokokvalifikované pracovné miesta, najmä v oblasti 
alternatívnych energií. 

V zónach, ktoré sú už dnes postihnuté suchom a extrémnymi prejavmi počasia, budú dôsledky 
zmeny klímy najciteľnejšie. Medzinárodná solidarita sa v čoraz integrovanejšom svete stáva 
ešte dôležitejšou ako doposiaľ. Otvorenou otázkou zostáva, či sú v tejto súvislosti projekty 
CDM (mechanizmus čistého rozvoja) správnym riešením.

Myšlienku vytvorenia „globálnej aliancie proti zmene klímy medzi Európskou úniou a 
chudobnými rozvojovými krajinami, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy“ možno 
osobitne privítať (KOM(2007)540 z 18.9.2007.

Rastúca migrácia z najchudobnejších a zmenou klímy najviac postihnutých štátov 
je sociálnopolitickou časovanou náložou, ktorá ohrozuje tak štáty, z ktorých sa obyvateľstvo 
vysťahúva, ako aj štáty, v ktorých vysoký prisťahovalecký tlak spôsobuje spoločenské 
napätie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Pri plnení svojich povinností členské 
štáty Európskej únie zohľadňujú 
príležitosti a riziká, ktoré do sociálnej 
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oblasti a oblasti zamestnanosti so sebou 
prináša znižovanie emisií skleníkových 
plynov. Zmena klímy bola zahrnutá do 
nových usmernení pre zamestnanosť, a 
preto by sa aj v nových národných 
akčných plánoch mala kľúčová úloha 
prisúdiť prispôsobovaniu sa zmene klímy. 
Platí to najmä pre oblasť zamestnanosti, 
vzdelávania a výskumu. Existujúce 
európske orgány, ako sú Európska 
nadácia pre zlepšovanie životných a 
pracovných podmienok v Dubline, 
Európska agentúra pre bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci v Bilbao, ako aj 
Európska agentúra pre sledovanie 
zamestnanosti, stoja pred náročnými 
úlohami, ktoré spočívajú v poskytovaní 
podpory prostredníctvom analýz a štúdií 
pri nevyhnutných prispôsobeniach sa.

Odôvodnenie

Zapojenie európskych agentúr v Dubline a Bilbao, ako aj Európskej agentúry sledovanie 
zamestnanosti je obzvlášť dôležité, pretože stále existujú veľké rezervy vo výskume dôsledkov 
zmeny klímy na sociálnu politiku EÚ a jej politiku zamestnanosti. V tejto súvislosti 
by napríklad zmeny potrebné v legislatíve EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v dôsledku zmeny klímy mohla preskúmať Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6b) Prispôsobovanie sa a 
reštrukturalizácia trhu práce v dôsledku 
zmeny klímy by sa mali podporovať 
z prostriedkov štrukturálnych fondov, 
najmä Európskeho sociálneho fondu, v 
prípade potreby z prostriedkov 
Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii, a mali by sa uľahčovať 
prostredníctvom podpory sociálneho 
dialógu na rôznych úrovniach (v rámci 
odvetvia i medzi odvetviami, ako aj na 
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regionálnej a národnej úrovni i úrovni 
EÚ) a vytvorením sociálne rovných 
podmienok s cieľom podporiť vzdelávanie 
a odbornú prípravu, ako aj rekvalifikáciu 
na podnikovej a individuálnej úrovni. 
Tieto opatrenia by sa mali prijať v rámci 
preventívneho prístupu a mali by zahŕňať 
sociálnych partnerov v súlade 
s vnútroštátnymi zvyklosťami a praxou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6c) Pri hodnotení pokroku v dosahovaní 
uvedených cieľov by nemalo byť jediným 
kritériom znižovanie emisií. Z hľadiska 
kvality a kvantity by sa mal zhodnotiť tiež 
vplyv na zamestnanosť v zmysle 
vytvárania nových pracovných miest 
a/alebo ich prispôsobovania a zlepšovania 
pracovných podmienok.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty musia zaistiť, že ich 
opatreniami v oblasti nákupu týchto 
kreditov sa posilní spravodlivé geografické 
rozdelenie projektov a posilní sa 
dosiahnutie medzinárodnej dohody 
o zmene klímy.

Členské štáty musia zaistiť, že ich 
opatreniami v oblasti nákupu týchto 
kreditov sa uprednostnia projekty 
priaznivé z environmentálneho a 
sociálneho hľadiska, posilní sa
spravodlivé geografické rozdelenie 
projektov a dosiahnutie medzinárodnej 
dohody o zmene klímy.
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