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KORT BEGRUNDELSE

Den 23. januar 2008 offentliggjorde Europa-Kommissionen sine forslag om, hvordan 
drivhusgasemissionerne i medlemsstaterne skal nedbringes i de kommende år. Det drejer sig 
om emissioner inden for områderne trafik, bygninger (især opvarmning og 
luftkonditionering), tjenesteydelser, mindre industrivirksomheder, landbrug og 
affaldshåndtering. Disse emissioner udgør aktuelt ca. 60 % af de samlede 
drivhusgasemissioner i EU.

Det er glædeligt, at forslaget indeholder konkrete målsætninger for hver enkelt medlemsstat, 
som skal være opfyldt senest i 2020. Desværre mangler der samtidig en lige så ambitiøs pakke 
af foranstaltninger for tiden efter 2020.

Hvilken betydning har dette forslag for beskæftigelsespolitikken i EU?

De første undersøgelser, f.eks. den, der blev udarbejdet i fællesskab af Den Europæiske 
Faglige Samarbejdsorganisation (EFS), Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 
(ISTAS), Social Development Agency (SDA), Syndex og Wuppertal Institute for Climate, 
Environment and Energy, viser, at følgerne af de forandringer, som klimaændringerne 
medfører, vil have en positiv virkning på beskæftigelsessituationen i EU: Der kan skabes flere 
og bedre kvalificerede arbejdspladser.

Virkningerne vil imidlertid variere kraftigt afhængigt af erhvervssektor og region. Frem for alt 
vil regionerne ved Middelhavet lide mere under følgerne af temperaturstigningen end de mere 
nordlige regioner. Især inden for landbrug og turisme vil der være stigende problemer. På de 
områder vil det være nødvendigt med omstruktureringer ved hjælp af større investeringer, for 
at de værste følgevirkninger kan forhindres.

Trafikken kræver som den sektor, der udsender den største mængde CO2, en særlig indsats.
Der findes meget store potentialer, som skal udnyttes målrettet: begrænsning af unødvendig 
transport, begrænsning af den mest energiintensive trafik og forbedring af effektiviteten ved 
hjælp af tekniske og logistiske løsninger. I den forbindelse er der også gode muligheder for at 
skabe nye arbejdspladser. Hvis man konsekvent udbyggede den offentlige passagernærtrafik, 
kunne antallet af arbejdspladser på det område muligvis firedobles. Det ville frem for alt de 
lokale og regionale erhvervsstrukturer drage nytte af.

Det samme gælder byggesektoren. Renovering af eksisterende bygninger (bedre isolering, 
installation af vedvarende energi osv.) og opførelse af nye, energieffektive bygninger skaber 
nye arbejdspladser lokalt og regionalt.

Klimaændringerne er en udfordring, der prioriteres højt i forhold til andre politikområder.
Men disse ændringer med alle deres følgevirkninger er et meget komplekst emne. Derfor er 
det så meget desto vigtigere at forberede mennesker på alle niveauer på de forandringer, der 
følger af klimaændringerne. Det er nødvendigt med en strategi for, hvordan arbejdsgivere og 
arbejdstagere, navnlig i de små og mellemstore virksomheder, bedst kan omstille sig. 
Specifikke uddannelses- og videreuddannelsesforanstaltninger er bydende nødvendige for 
alle. EU-agenturerne i Dublin og Bilbao samt observationsorganet for beskæftigelse afkræves 
nu i stigende grad svar på de mange åbne spørgsmål om, hvilke konkrete følgevirkninger 
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klimaændringerne vil have i de forskellige regioner og erhvervssektorer.

Klimaændringerne ændrer samfundet. Således er netop de fattigste dele af befolkningen –
både i EU og på verdensplan – hårdest ramt af klimaændringerne. Netop disse 
befolkningsgrupper har ikke midlerne til at tilpasse sig klimaændringerne. Høje energipriser 
har allerede nu negative følger for folk i de lavere indkomstlag. Stigende fødevarepriser har 
efter sigende allerede medført en drastisk forværring af eksisterende hungersnød. Det er 
nødvendigt med en global offensiv mod sulten i verden. Byrderne ved at spare på energi, der 
forårsager drivhusgasemissioner, skal fordeles på en socialt acceptabel måde.

Overproduktion og usundt forbrug i den såkaldte første verden forårsager ikke kun et spild af 
ressourcer, det skader også i vid udstrækning klimasystemet. I overensstemmelse med 
princippet om, at forureneren betaler, er det derfor nødvendigt at spare på alle ressourcer, 
herunder produkter, der indebærer emission af drivhusgas.

Det er nødvendigt at harmonisere energiafgifterne i hele EU på en sådan måde, at 
erhvervstyper med ringe drivhusgasemission foretrækkes, og store drivhusgasudledere 
beskattes stærkere. Dette ville give et stærkt incitament til at udvikle nye teknologier og 
således fremme nye erhverv, der kræver højt kvalificeret arbejdskraft, navnlig inden for 
området alternativ energi.

I de zoner, der allerede i dag er ramt af tørke og ekstreme vejrforhold, vil følgevirkningerne af 
klimaændringerne kunne mærkes tydeligst. I en verden, der bliver mindre og mindre, vil 
international solidaritet blive endnu vigtigere, end den er i dag.  Spørgsmålet om, hvorvidt 
CDM-projekter (Clean Development Mechanism/mekanisme for bæredygtig udvikling) er 
den rigtige løsning i den sammenhæng, er der stadig intet svar på.

Meddelelsen om "En global klimaalliance mellem EU og de fattige udviklingslande, der er 
mest udsatte som følge af klimaændringen" (KOM(2007)0540 af 18.9.2007) er i høj grad 
velkommen.

Den tiltagende migration fra de fattigste lande, der er mest udsatte som følge af 
klimaændringerne, er socialpolitisk sprængstof, der berører såvel de lande, hvorfra folk 
udvandrer, som de lande, hvor et stort pres fra indvandring skaber spændinger i samfundet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til beslutning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a)Ved opfyldelsen af deres forpligtelser 
bør medlemsstaterne og Den Europæiske 
Union tage hensyn til de muligheder og 
risici, som nedbringelsen af 
drivhusgasemissionerne indebærer for 
områderne sociale anliggender og 
beskæftigelse. Da klimaændringerne nu 
indgår i de nye retningslinjer for 
beskæftigelsen, bør tilpasning til 
klimaændringerne også indtage en 
central rolle i nationale handlingsplaner.  
Dette gælder især for 
beskæftigelsespolitik, uddannelse og 
forskning. Eksisterende organer som Det 
Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene i Dublin, Det 
Europæiske Arbejdsmiljøagentur i Bilbao 
og Det Europæiske Observationsorgan for 
Beskæftigelse skal i stigende grad 
understøtte de nødvendige tilpasninger 
ved hjælp af analyser og undersøgelser.

Begrundelse

Det er særligt nødvendigt at inddrage både EU's agenturer i Dublin og Bilbao og 
Observationsorganet for Beskæftigelse, da der stadig er et stort udækket behov for 
undersøgelser af følgevirkningerne af klimaændringerne for social- og 
beskæftigelsespolitikken i EU. Således kunne f.eks. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 
undersøge EU-lovgivningen inden for området arbejdsmiljø, for så vidt angår klimabetingede 
ændringer.
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Ændringsforslag 2

Forslag til beslutning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Tilpasning og omstrukturering af 
arbejdsmarkederne som følge af 
klimaændringerne ledsages og 
understøttes af midler fra 
strukturfondene, især Den Europæiske 
Socialfond, og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, Den Europæiske Fond 
for Tilpasning til Globaliseringen, ved at 
fremme den sociale dialog på forskellige 
niveauer (inden for sektorerne, på tværs 
af sektorerne og både på regionalt og 
nationalt plan og på EU-plan) og ved at 
skabe rammebetingelser med 
udgangspunkt i social ligestilling til 
fremme af uddannelse og 
videreuddannelse samt omskoling for 
virksomheder og enkeltpersoner. Disse 
foranstaltninger bør træffes i en 
sammenhæng, hvori også forebyggelse 
indgår, og de bør involvere 
arbejdsmarkedets parter i 
overensstemmelse med nationale 
traditioner og national praksis.

Ændringsforslag 3

Forslag til beslutning
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) Ved vurdering af de fremskridt, der 
sker til opnåelse af målene, skal der ikke 
kun fokuseres på nedbringelse af 
emissionerne, men der bør også foretages 
en kvalitativ og kvantitativ vurdering af 
indvirkningerne på 
beskæftigelsessituationen: skabelse af nye 
arbejdspladser og/eller tilpasning af 
arbejdspladser og forbedrede 
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arbejdsbetingelser.

Ændringsforslag 4

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at deres politikker 
for indkøb af disse tilgodehavender 
fremmer en rimelig geografisk fordeling af 
projekter og mulighederne for at nå frem til 
en international aftale om klimaændringer.

Medlemsstaterne sikrer, at deres politikker 
for indkøb af disse tilgodehavender 
prioriterer miljøvenlige og 
samfundsvenlige projekter og fremmer en 
rimelig geografisk fordeling af projekter og 
mulighederne for at nå frem til en 
international aftale om klimaændringer.
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