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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 23. ledna 2008 zveřejnila Komise své návrhy, jakým způsobem v následujících letech 
snížit emise skleníkových plynů v členských státech. Jedná se o emise vznikající v dopravě, 
související s využíváním budov (především jejich vytápěním a klimatizací), spojené s oblastí 
služeb, s malými průmyslovými podniky, se zemědělstvím a s likvidací odpadů. V současné 
době tyto emise tvoří 60 % celkového objemu emisí skleníkových plynů v EU.

Chvályhodné je, že v návrhu jsou pro jednotlivé členské státy stanoveny konkrétní cíle, které 
mají do roku 2020 splnit. Bohužel však chybí stejně ambiciózní soupis opatření pro období po 
roce 2020.

Co tento návrh znamená pro politiku zaměstnanosti v EU? 

První průzkumy, např. společné studie organizací EKOS, ISTAS, SDA, Syndex a institutu ve 
Wuppertalu ukazují, že dopady změny klimatu budou mít na situaci v oblasti zaměstnanosti
v EU pozitivní vliv, protože vznikne větší prostor pro vytvoření více pracovních míst a pro 
pracovní místa vyžadující vyšší kvalifikaci.

Dopady se však budou silně lišit v závislosti na hospodářské sféře a na regionu. Zejména 
regiony v oblasti Středozemního moře budou následky zvýšení teplot postiženy více než 
oblasti severské. Problémy budou narůstat především v zemědělství a v oblasti cestovního 
ruchu. Má-li se zde předejít nejhoršímu scénáři, je nutné učinit zásadní změny za vynaložení 
vysokých investic. 

Mimořádné úsilí je třeba vynaložit v oblasti dopravy, která je největším producentem emisí 
CO2. Existují velké možnosti, kterých je nutné cíleně využít: snižovat přepravu, která není 
nezbytně nutná, omezit takovou dopravu, která je nejvíce energeticky náročná, zvyšovat 
efektivitu využitím techniky a logistiky. Nabízejí se také zajímavé možnosti pro vytvoření 
nových pracovních míst. Pokud bude důsledně rozvíjena veřejná osobní doprava, mohlo by 
dojít až k čtyřnásobnému zvýšení počtu pracovních míst, z čehož by měly prospěch 
především místní a regionální hospodářské subjekty. 

Obdobně to platí také pro stavebnictví. Při renovaci stávajících budov (lepší izolace, instalace 
technologií z oblasti obnovitelných energetických zdrojů atd.) a výstavbě nových budov
s energetickou účinností budou vznikat na místní a regionální úrovni nová pracovní místa. 

Mezi různými politickými oblastmi je změna klimatu považována za výzvu, na níž je nutné 
přednostně reagovat. Změna klimatu a její dopady však představují velmi složitou 
problematiku. O to důležitější je proto připravit všechny skupiny obyvatelstva na novou 
situaci, která vznikne v důsledku změny klimatu. Je třeba vytvořit strategii, aby se 
zaměstnavatelé a zaměstnanci, především malé a střední podniky, mohli co nejlépe 
přizpůsobit. Pro všechny jsou naléhavě nutná konkrétní opatření v oblasti vzdělávání. 
Agentury EU v Dublinu a v Bilbau a také Evropská agentura pro sledování zaměstnanosti 
jsou v současnosti pod velkým tlakem, neboť je třeba, aby našly odpověď na mnoho 
nezodpovězených otázek, pokud jde o konkrétní dopady změny klimatu v různých regionech
a hospodářských odvětvích. 
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Změna klimatu vede ke změně společnosti. Nejchudší skupiny obyvatelstva – a to jak v EU, 
tak i na celém světě – jsou změnou klimatu postiženy nejvíce. Právě jim v největší míře 
scházejí prostředky, aby se změně klimatu přizpůsobily. Obyvatelé s nejnižšími příjmy jsou 
již nyní postiženi vysokými cenami energií. Rostoucí ceny potravin mohou dramaticky zhoršit 
stávající výskyt hladomoru. Proti celosvětovému hladomoru je třeba na globální úrovni rázně 
zakročit. Náklady spojené se snižováním spotřeby energie produkující skleníkové plyny se 
musí rozdělit sociálně spravedlivým způsobem. 

Nadprodukce a nadměrná spotřeba v tzv. prvním světě způsobují nejen plýtvání zdroji, ale 
také výrazně narušují klimatický systém. V souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ je proto 
nutné hospodárně nakládat se všemi zdroji, včetně těch, které produkují skleníkové plyny. 

Je nutná daňová harmonizace v oblasti energie na úrovni EU, přičemž je třeba zvýhodnit 
formy podnikání, které využívají produkty s nízkým podílem skleníkových plynů, a uplatnit 
vyšší daňové sazby vůči producentům velkého množství skleníkových plynů. To bude silným 
podnětem pro vývoj nových technologií a podpoří vznik pracovních míst, jež vyžadují 
vysokou kvalifikaci, zejména v oblasti alternativních energií.

V oblastech, které jsou již dnes postiženy suchem a extrémními povětrnostními podmínkami, 
budou dopady změny klimatu nejcitelnější. Poroste význam mezinárodní solidarity ve světě, 
který bude stále více vzájemně propojen. Zda jsou projekty mechanismu čistého rozvoje 
(CDM) správnou cestou, však není zatím zřejmé. 

Založení globální aliance pro změnu klimatu mezi Evropskou unií a chudými rozvojovými 
zeměmi, které jsou změnou klimatu nejvíce ohroženy (KOM(2007)540 ze dne 18. září 
2007),je velmi chvályhodné.

Narůstající migrace z nejchudších, změnou klimatu zvláště silně postižených zemí je sociálně-
politickou časovanou bombou, která ohrožuje jak země, z níž migranti odcházejí, tak země,
v nichž velký příliv migrantů vytváří silné společenské napětí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Při plnění svých závazků by měly 
členské státy a Evropská unie zohlednit 
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možnosti a rizika, které s sebou snižování 
emisí skleníkových plynů přináší
v sociální oblasti a v oblasti 
zaměstnanosti. Protože byla změna 
klimatu zahrnuta i do nových hlavních 
směrů v oblasti zaměstnanosti, mělo by 
přizpůsobování se změně klimatu hrát 
rovněž klíčovou roli ve vnitrostátních 
akčních plánech, zejména v oblasti 
zaměstnanosti, vzdělávání a výzkumu. 
Stále naléhavějším úkolem stávajících 
evropských institucí, jako je Evropská 
nadace pro zlepšení životních
a pracovních podmínek v Dublinu
a Evropská agentura pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci v Bilbau a také 
Evropská agentura pro sledování 
zaměstnanosti, je vypracovat analýzy
a studie a podpořit tak nezbytné 
přizpůsobení.

Odůvodnění

Zapojení evropských agentur v Dublinu a v Bilbau a také Agentury pro sledování 
zaměstnanosti je nutné zejména proto, že dopad změny klimatu na sociální politiku a politiku 
zaměstnanosti v EU není zdaleka dostatečně prozkoumán. Např. Evropská agentura pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci by mohla prozkoumat úpravy právních předpisů EU, 
které v souvislosti se změnou klimatu bude nutné v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti 
učinit.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Přizpůsobení se a restrukturalizaci 
trhu práce, které jsou s ohledem na 
změnu klimatu nezbytné, je třeba 
podporovat prostředky ze strukturálních 
fondů, zejména z Evropského sociálního 

fondu a případně Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci, a rovněž 
usnadňovat prosazováním sociálního 
dialogu na různých úrovních (v rámci 
daného odvětví i mimo tento rámec, na 
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regionální a vnitrostátní úrovni i na 
úrovni EU) a vytvořením sociálně rovných 
podmínek s cílem podporovat vzdělávání
i rekvalifikaci pro potřeby podniků
i jednotlivců. Tato opatření by měla být 
přijata v rámci preventivního přístupu
a měla by zahrnovat sociální partnery
v souladu s vnitrostátními zvyklostmi
a praxí.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) V rámci hodnocení pokroku při 
dosahování stanovených cílů by nemělo 
být snížení emisí jediným kritériem: mělo 
by být rovněž provedeno kvalitativní
a kvantitativní posouzení dopadu na 
zaměstnanost, pokud jde o nová pracovní 
místa a/nebo přizpůsobování pracovních 
míst a zlepšení pracovních podmínek.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že jejich politiky 
nákupu těchto kreditů vedou ke 
spravedlivějšímu zeměpisnému rozšíření 
projektů a podpoří dosažení budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu.

Členské státy zajistí, že jejich politiky 
nákupu těchto kreditů upřednostní sociální 
projekty a projekty, které jsou šetrné
k životnímu prostředí, vedou ke 
spravedlivějšímu zeměpisnému rozšíření 
projektů a podpoří dosažení budoucí 
mezinárodní dohody o změně klimatu.
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