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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 23 Ιανουαρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις της για το πώς 
μπορούν να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στα κράτη μέλη κατά τα προσεχή 
έτη. Οι προτάσεις αφορούν εκπομπές από τις μεταφορές, τα κτίρια (κυρίως θέρμανση και 
κλιματισμός), τις υπηρεσίες, τις μικρές βιομηχανικές μονάδες, τη γεωργία και τη διαχείριση 
αποβλήτων. Οι εκπομπές αυτές αναλογούν στο 60% του συνόλου των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην ΕΕ.

Είναι άξιο επιδοκιμασίας, ότι η πρόταση περιλαμβάνει σαφείς υποχρεώσεις για κάθε κράτος 
μέλος, οι οποίες πρέπει να έχουν εκπληρωθεί έως το 2020. Δυστυχώς, δεν προτείνεται εξίσου 
φιλόδοξος κατάλογος μέτρων για το διάστημα μετά το 2020.

Τι σημαίνει η πρόταση αυτή για την πολιτική απασχόλησης στην ΕΕ; 

Οι πρώτες έρευνες, για παράδειγμα η κοινή μελέτη των EGB, ISTAS SDA, Syndex και 
Wuppertal-Institut, δείχνουν ότι οι συνέπειες των αλλαγών που επιφέρει η κλιματική 
μεταβολή στην απασχόληση στην ΕΕ θα είναι θετικές: Μπορούν να δημιουργηθούν 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, οι συνέπειες ποικίλλουν ανάλογα με τον οικονομικό κλάδο και την περιφέρεια. Οι 
μεσογειακές περιφέρειες κυρίως θα υποφέρουν περισσότερο από τις επιπτώσεις της αύξησης 
της θερμοκρασίας από ό,τι οι βόρειες. Στη γεωργία και τον τουρισμό τα προβλήματα θα 
αυξηθούν ιδιαίτερα. Στους τομείς αυτούς θα καταστεί αναγκαία η αναδιάρθρωση με μεγάλες 
επενδύσεις, προκειμένου να προληφθούν οι δυσμενέστερες επιπτώσεις.

Στις μεταφορές, που αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών, απαιτούνται ιδιαίτερες 
προσπάθειες. Υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες, οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν 
συγκεκριμένα: μείωση των μεταφορών που δεν είναι αναγκαίες, περιορισμός των μεταφορών 
έντασης ενέργειας, και αύξηση της απόδοσης με τεχνικά και διαχειριστικά μέτρα. Στο 
πλαίσιο αυτό προσφέρονται πολλές πιθανότητες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Αν 
υπάρξει ανάλογη επέκταση των δημόσιων συγκοινωνιών, θα μπορούσαν να 
τετραπλασιαστούν οι θέσεις εργασίας στο συγκεκριμένο τομέα. Από αυτό θα επωφελούνταν 
κυρίως οι τοπικές και περιφερειακές οικονομικές δομές. 

Το ίδιο ισχύει στον τομέα της γεωργίας. Η ανακαίνιση των υπαρχόντων κτιρίων (καλύτερη 
μόνωση, ενσωμάτωση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κ.λπ.) και η κατασκευή 
νέων, ενεργειακά αποδοτικότερων κτιρίων δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας τόσο σε τοπικό 
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Η πρόκληση της κλιματικής μεταβολής έχει προτεραιότητα έναντι άλλων τομέων πολιτικής. 
Αποτελεί, ωστόσο, λόγω των επιπτώσεών της, εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα. Τούτο προσδίδει 
ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην προετοιμασία των ανθρώπων, σε όλα τα επίπεδα, για τις 
αλλαγές που θα φέρει η κλιματική μεταβολή. Απαιτείται μια στρατηγική για τη βέλτιστη 
προσαρμογή τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων, κυρίως στις ΜΜΕ. Είναι 
επιτακτική ανάγκη να ληφθούν ειδικά μέτρα κατάρτισης και μετεκπαίδευσης για όλους. Οι 
οργανισμοί της ΕΕ στο Δουβλίνο και το Μπιλμπάο, καθώς και το Παρατηρητήριο για την 
πολιτική στον τομέα της απασχόλησης καλούνται τώρα επιτακτικά να δώσουν απαντήσεις 
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στα πολλά ανοικτά ερωτήματα σχετικά με τις συγκεκριμένες επιπτώσεις της κλιματικής 
μεταβολής στις διάφορες περιφέρειες και τους διάφορους οικονομικούς τομείς.

Η κλιματική μεταβολή αλλάζει την κοινωνία. Από την κλιματική μεταβολή πλήττονται 
περισσότερο τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού -στην ΕΕ αλλά και σε παγκόσμια 
κλίμακα. Και τούτο γιατί δεν έχουν τα μέσα για να προσαρμοστούν στην κλιματική 
μεταβολή. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας πλήττουν ήδη τώρα και ανθρώπους από τα 
κατώτερα εισοδηματικά στρώματα. Οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων θα επιδεινώσουν 
δραστικά τις ήδη υπάρχουσες επισιτιστικές κρίσεις. Χρειάζεται μια παγκόσμια κινητοποίηση 
κατά της πείνας στον κόσμο. Τα βάρη από την εξοικονόμηση ενέργειας που παράγεται με 
εκπομπή αερίων θερμοκηπίου πρέπει να κατανεμηθούν με κοινωνική ευαισθησία.  

Η υπερπαραγωγή και η μη υγιής κατανάλωση στο λεγόμενο Πρώτο Κόσμο δεν συνεπάγονται 
μόνο κατασπατάληση πόρων, αλλά βλάπτουν σοβαρά και το κλιματικό σύστημα. Στο πλαίσιο 
της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", είναι επομένως αναγκαία η φειδωλή χρήση όλων των 
πόρων, καθώς και των προϊόντων που παράγονται με εκπομπή αερίων θερμοκηπίου.

Απαιτείται εναρμόνιση της ενεργειακής φορολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με προτίμηση 
στις οικονομικές μορφές χαμηλής εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και υψηλότερη επιβάρυνση 
εκείνων με υψηλές εκπομπές. Τούτο θα προσέδινε ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών και συνακόλουθα θα προωθούσε νέα επαγγέλματα υψηλών προσόντων, 
ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής είναι ιδιαίτερα αισθητές στις ζώνες που πλήττονται 
ήδη σήμερα από ξηρασία και ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε έναν κόσμο κοινής ανάπτυξης, η 
διεθνής αλληλεγγύη καθίσταται διαρκώς σημαντικότερη.  Κατά πόσο τα έργα στο πλαίσιο 
του CDM (Clean Development Mechanism) αποτελούν τη σωστή απάντηση παραμένει 
ανοικτό.

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής "Για τη δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του 
κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων 
χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές", COM(207) 540 τελικό της 
18.9.2007, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

Η αυξανόμενη μετανάστευση από τις φτωχότερες χώρες που πλήττονται περισσότερο από 
την κλιματική μεταβολή αποτελεί κοινωνικό εκρηκτικό μίγμα, και απειλεί τόσο τις 
εγκαταλειπόμενες χώρες όσο και εκείνες στις οποίες η ισχυρή μεταναστευτική πίεση 
προκαλεί κοινωνικές εντάσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιημένο κείμενο

(6α) Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών τους, τα κράτη μέλη και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζουν τις 
ευκαιρίες που προσφέρει και τους 
κινδύνους που συνεπάγεται η μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τους 
τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και της 
απασχόλησης. Αφού η κλιματική 
μεταβολή έχει ληφθεί υπόψη στις νέες 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση, θα πρέπει και οι 
προσαρμογές στην κλιματική μεταβολή 
να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο  
στα εθνικά σχέδια δράσης.  Τούτο αφορά 
ιδιαίτερα την πολιτική στους τομείς της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 
έρευνας. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 
Εργασίας, στο Δουβλίνο, και ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο της 
Εργασίας, στο Μπιλμπάο, καθώς και το 
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
Απασχόλησης, καλούνται τώρα ακόμη 
πιο επιτακτικά να συνοδεύσουν τις 
αναγκαίες προσαρμογές με αναλύσεις και 
μελέτες.

Αιτιολόγηση

Η ένταξη των ευρωπαϊκών οργανισμών του Δουβλίνου και του Μπιλμπάο καθώς και του 
Παρατηρητήριου Απασχόλησης είναι αναγκαία, δεδομένου ιδιαίτερα ότι υπάρχει μεγάλη 
έλλειψη μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής στην πολιτική κοινωνικής 
πρόνοιας και απασχόλησης στην ΕΕ.  Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε για παράδειγμα ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο της Εργασίας να μελετήσει 
τη νομοθεσία της ΕΕ στους τομείς της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. 
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Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιημένο κείμενο
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(6β) Οι επιβαλλόμενες από την κλιματική  
μεταβολή προσαρμογές και  
αναδιαρθρώσεις των αγορών εργασίας  
πρέπει να στηρίζονται με πιστώσεις των 
διαρθρωτικών ταμείων, και ιδιαίτερα του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και να 
διευκολύνονται με την ενίσχυση του 
κοινωνικού διαλόγου σε διάφορα επίπεδα 
(τομεακά  και διατομεακά, σε επίπεδα 
περιφερειών, κρατών μελών και ΕΕ) και 
με τη δημιουργία πλαισίου συνθηκών 
κοινωνικής ισοτιμίας για την προώθηση 
της κατάρτισης και της επανεκπαίδευσης
σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε ατομικό 
επίπεδο. Τα μέτρα αυτά πρέπει να 
λαμβάνονται στο πλαίσιο μιας 
προληπτικής προσέγγισης, με τη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
σύμφωνα με τις εθνικές συνήθειες και 
πρακτικές τους

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιημένο κείμενο

(6γ) Για την αξιολόγηση της προόδου 
στην επίτευξη των στόχων δεν θα πρέπει 
να λαμβάνεται ως κριτήριο μόνο η 
μείωση των εκπομπών, αλλά να 
συνεκτιμώνται ποιοτικά και ποσοτικά οι 
επιπτώσεις ("εκτίμηση επιπτώσεων") 
στην απασχόληση, όσον αφορά, τόσο τη 
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 
όσο και την προσαρμογή των 
υπαρχουσών και τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας.
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Τροπολογία 4
Sepp Kusstatscher

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικείες 
πολιτικές αγοράς των εν λόγω πιστωτικών 
μορίων ενισχύουν τη δίκαιη γεωγραφική 
κατανομή των έργων και την επιδίωξη 
διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικείες 
πολιτικές αγοράς των εν λόγω πιστωτικών 
μορίων δίνουν προτεραιότητα σε φιλικά 
προς το περιβάλλον και κοινωφελή έργα, 
ενισχύουν τη δίκαιη γεωγραφική κατανομή 
των έργων και την επιδίωξη διεθνούς 
συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή.
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