
PA\1004325HU.doc PE519.732v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2013/2135(INI)

27.9.2013

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és az 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló keretéről
(2013/2135(INI))

A vélemény előadója: David Casa



PE519.732v01-00 2/3 PA\1004325HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\1004325HU.doc 3/3 PE519.732v01-00

HU

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló indítványukba foglalják bele a következő 
javaslatokat:

1. támogatja a Bizottság kezdeményezését, amely javasolja az éghajlat- és energiapolitika 
2030-ra szóló keretére vonatkozó mielőbbi megállapodást, különös tekintettel a 
versenyképes gazdaság irányába történő haladás célkitűzésére, amely új munka- és 
növekedési lehetőségeket teremt;

2. emlékeztet arra, hogy az energiahatékonyság és a megújulóenergia-ágazatok 2020-ig 
ötmillió munkahelyet teremthetnek a Bizottság előrejelzése szerint1; rámutat, hogy az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésnek várhatóan igen sokféle 
hatása lesz a szükséges képességek általános szintje tekintetében; 

3. felszólít, hogy hozzanak intézkedéseket az újonnan teremtett munkahelyeken szükséges 
készségek iránti kereslet kielégítése érdekében; kiemeli, hogy az aktív munkaerő-piaci 
politikákat célzottan, a munkaerő-kereslet igényeinek kielégítésére kell alakítani az 
újonnan megjelenő alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákhoz szükséges 
szakképzett munkaerő hiányának elkerülése érdekében; 

4. felszólít, hogy hozzanak intézkedéseket a leginkább érintett magas szén-dioxid-
kibocsátású ágazatok – például a villamosenergia-termelés, a közlekedés, az építőipar –, 
illetve az energiaigényes iparágak terén dolgozó munkavállalóknak a zöld és erőforrás-
hatékony gazdaságra való áttéréshez történő alkalmazkodása megkönnyítésére; 

5. hangsúlyozza, hogy az új keretben foglalkozni kell a gazdasági válság következményeivel 
az energiának a végső fogyasztók – háztartások és vállalkozások – számára való 
megfizethetősége tekintetében; 

6. támogatja azt az elképzelést, hogy fokozzák a beruházási célú finanszírozáshoz való 
hozzáférést a kisebb gazdasági kapacitású tagállamokban annak érdekében, hogy 
megfelelő támogatást nyújtsanak az ipari folyamatok és az energiafelhasználás terén 
megvalósítható, a foglalkoztatásra feltehetően pozitív hatást gyakorló változtatások 
véghezviteléhez. 

                                               
1 Az „Út a munkahelyteremtő fellendülés felé” (COM(2012)0173) című bizottsági közlemény


