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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 23 януари 2008 г. Комисията публикува свои предложения за намаляване на 
емисиите от парникови газове в държавите-членки през следващите няколко години. 
Предложенията включваха емисиите от транспорта, сградите (основно от отоплението 
и климатизирането им), услугите, малките индустрии, селското стопанство и 
обработката на отпадъци. Понастоящем тези емисии съставляват 60% от всички емисии 
от парникови газове в ЕС. 

Положителна оценка заслужава фактът, че предложенията поставят конкретни цели за 
всяка държава-членка. Същевременно липсва също толкова амбициозен каталог на 
мерките след 2020 г. 

Какви са последиците от това предложение за политиката на ЕС в областта на 
заетостта?

Предварителни изследвания, като съвместното изследване на Европейската 
конфедерация на профсъюзите (ETUC), ISTAS, SDA, Syndex, и Wuppertal-Institut, 
показват, че последиците от изменението на климата ще се отразят положително върху 
заетостта в ЕС: ще се открие пространство за създаване на повече и по-качествени 
работни места.

Въпреки това, това въздействие ще варира значително в различните икономически 
отрасли и географски региони. Например в средиземноморските региони последствията 
от покачването на температурите ще бъдат по-тежки отколкото в по-северните региони. 
Проблемите ще се задълбочат най-осезаемо в селското стопанство и в туризма, които 
ще имат нужда от преструктуриране и повече инвестиции за да се предотвратят най-
тежките последствия.

Транспортът, който е най-големият източник на емисии от  CO2, се нуждае от 
специални усилия. Съществуват големи възможности, реализирането на които обаче 
изисква решителни действия: намаляване на излишния транспорт, ограничаване на най-
енергоемките видове транспорт и повишаване на ефективността чрез технически и 
логистични средства. Съществуват и добри възможности за създаване на нови работни 
места. Постоянното разрастване на обществения пътнически транспорт може да доведе 
до четири пъти повече работни места, което ще има благоприятно въздействие особено 
върху местните и регионалните икономически структури.

Подобна е ситуацията и в строителния отрасъл. Санирането на съществуващите сгради 
(подобряване на изолацията, монтаж на инсталации, използващи възобновяеми 
източници на енергия и др.) и строежът на нови, енергийно по-ефективни сгради ще 
доведат до откриването на нови работни места на местно и регионално равнище.

Изменението на климата е основно предизвикателство в други политически области.
Съчетанието на всичките му въздействия го превръща в сложен проблем, изискващ 
комплексни решения. Ето защо е от особено значение хората на всички равнища да 
бъдат подготвени за новата ситуация, която ще настъпи в резултат на изменението на 
климата. Необходима ни е стратегия за най-добрия начин по който хората, занимаващи 
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се с бизнес и работниците, особено в малките и средните предприятия, могат да се 
приспособят към новите условия. Необходими са специални мерки за обучение на 
всички. Агенциите на ЕС в Дъблин и Билбао и Европейската обсерватория по заетостта 
усилено търсят отговори на въпросите за конкретното въздействие на изменението на 
климата в различните региони и икономически отрасли.

Изменението на климата променя обществото. Следователно най-бедните прослойки, 
както на ЕС така и по света, ще бъдат най-силно засегнати от изменението на климата. 
Повече отколкото на всички останали на тях ще им липсват ресурси да се адаптират 
към изменението на климата. Високите цени на енергията вече оказват своя ефект 
върху хората с най-ниски доходи. Растящите цени на хранителните продукти драстично 
влошават положението в регионите, в които вече съществува глад. Необходима е 
глобална офанзива срещу глада по света. Тежестта от спестяването на енергия, която 
произвежда парникови газове трябва да бъде споделена по един социално справедлив 
начин. 

Свръхпроизводството и нездравословното потребление в „Първия свят” не само водят 
до разхищение на ресурси, но и оказват значително отрицателно въздействие върху 
климата. Ето защо, следвайки принципа „замърсителят плаща”, е необходимо да 
използваме всички ресурси икономично, включително тези, които водят до емисии от 
парникови газове.

Енергийните данъци следва да бъдат хармонизирани на общностно равнище, като се 
дават стимули на предприятията с ниски емисии и се увеличават данъците за големите 
замърсители с парникови газове. Това ще даде силен тласък на развитието на нови 
технологии и ще насърчи разкриването на работни места за висококвалифицирани 
специалисти, особено в областта на алтернативните енергийни източници.

Последиците от изменението на климата ще бъдат най-силно усетени в регионите, 
които вече са засегнати от суша и екстремни метеорологични условия. 
Международната солидарност ще става още по-важна в един все по-взаимозависим
свят. Предстои да разберем дали проектите по Механизма за чисто развитие (МЧР) са 
правилния начин за справяне с проблема.

Идеята за „Създаване на Световен алианс за борба с изменението на климата между 
Европейския съюз и най-уязвимите от климатичните промени развиващи се бедни 
страни”, COM(2007) 540 от 18.9.2007 г. е добре дошла.

Растящата миграция от най-бедните страни, които са най-силно засегнати от 
изменението на климата е социално-политически динамит и засяга не само страните 
източник на емиграция, но и тези, в които силния натиск на имиграцията създава 
социално напрежение.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) При изпълнение на 
ангажиментите си държавите-
членки и Европейският съюз следва да 
вземат под внимание възможностите 
и рисковете за областите на 
социалната сигурност и заетостта, 
свързани с намаляването на емисиите 
на парникови газове. Тъй като 
изменението на климата беше 
включено в новите насоки относно 
заетостта, привеждането в 
съответствие с изменението на 
климата следва също така да играе 
ключова роля в националните планове 
за действие. Това се отнася преди 
всичко до политиката на заетостта, 
образованието и 
научноизследователската дейност. С 
все по-голяма сила се изисква от 
съществуващите органи като 
Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и 
труд със седалище в Дъблин и 
Европейската агенция за безопасност 
и здраве при работа със седалище в 
Билбао, както и Европейската 
обсерватория по заетостта, да 
подпомогнат необходимото 
приспособяване посредством анализи 
и проучвания.

Обосновка

Включването на агенциите на ЕС в Дъблин и Билбао и Европейската обсерватория по 
заетостта е особено необходимо поради съществуващите още празноти в 
научноизследователската дейност за ефекта на изменението на климата върху 
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социалната политика на ЕС и политиката на Съюза в областта на заетостта. Така 
например, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа би могла да 
проучи промените необходими в законодателството на ЕС в областта на 
безопасността и здравето в резултат от изменението на климата.  

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Приспособяването и 
преструктурирането на пазарите на 
труда, които се налагат в резултат 
на изменението на климата, следва да 
се подкрепят със средства от 
структурните фондове, по-специално 
от Европейския социален фонд, и, 
когато е подходящо, от Европейския 
фонд за приспособяване към 
глобализацията, и улеснявани 
посредством насърчаване на 
обществения диалог на различни 
равнища (отраслово и 
междуотраслово, както и на 
регионално, национално и общностно 
равнище) и посредством създаване на 
равни условия от социална гледна 
точка с цел насърчаване на 
обучението и преквалификацията на 
индивидуално и бизнес равнище. Тези 
мерки следва да бъдат предприемани в 
контекста на един превантивен 
подход и следва да включват 
социалните партньори в 
съответствие с националните 
традиции и практики.
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Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) При оценката на напредъка в 
постигането на посочените цели 
следва да се взема предвид не само 
намаляването на емисиите, а също 
така да се прави и количествена и 
качествена оценка на въздействието 
върху  заетостта -  откриването на 
нови работни места и/или 
приспособяване на съществуващи 
работни места и създаване на по-
добри условия на труд.

Изменение 4

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
тяхната политика на придобиване на 
такива кредити разширява географската 
база за справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
международно споразумение по 
изменението на климата.

Държавите-членки гарантират, че 
тяхната политика на придобиване на 
такива кредити дава приоритет на 
екологични и социални проекти,
разширява географската база за 
справедливо разпределение на 
проектите и подпомага постигането на 
международно споразумение по 
изменението на климата.
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