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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2008 m. sausio 23 d. Europos Komisija paskelbė savo pasiūlymus, kaip ateinančiais metais 
valstybėse narėse reikėtų sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Pasiūlyme aptariamos transporto, pastatų (visų pirma šildymo ir oro kondicionavimo), 
paslaugų, mažesnių pramonės įmonių, žemės ūkio ir atliekų tvarkymo sektoriuose 
pagaminamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Šiuo metu jos sudaro maždaug 60 proc. 
viso Europos Sąjungoje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.

Sveikintina, kad pasiūlyme nurodomi konkretūs kiekvienai valstybei narei skirti uždaviniai, 
kurie turi būti įvykdyti iki 2020 m. Deja, nėra tokio pat ambicingų priemonių katalogo, skirto 
laikotarpiui po 2020 m.

Ką reiškia šis pasiūlymas ES užimtumo politikai? 

Pirmieji tyrimai, pvz., bendra Profesinių sąjungų konfederacijos (angl. ETUC), ISTAS SDA, 
įstaigos „Syndex“ ir Vupertalio instituto studija, rodo, kad su klimato kaita susijusių pokyčių 
išdavos teigiamai veiks užimtumo padėtį Europos Sąjungoje. Galės būti sukurta daugiau ir 
geresnių kvalifikuoto darbo vietų.

Tačiau poveikis, atsižvelgiant į ūkio sektorių ir regioną, stipriai skirsis. Visų pirma pakilus 
temperatūrai labiau nei šiauriniai regionai nukentės prie Viduržemio jūros esantys regionai. 
Ypač pagausės problemų žemės ūkio ir turizmo sektoriuose. Šiuose sektoriuose reikės vykdyti 
restruktūrizavimą pasinaudojant didesnėmis investicijomis, siekiant užkirsti kelią 
blogiausiems padariniams.

Transporto sektoriuje, kuriame išmetama daugiausiai CO2 dujų, reikės dėti ypatingas 
pastangas. Esama labai didelių galimybių, kuriomis būtina tikslingai pasinaudoti, t. y. mažinti 
nereikalingo transporto, riboti daugiausiai energijos naudojančių transporto rūšių naudojimą ir 
didinti efektyvumą naudojantis techninėmis ir logistikos priemonėmis. Ir tuo pat metu 
atsiranda gerų galimybių kurti naujas darbo vietas. Jei nuosekliai būtų plėtojamas vietos 
viešasis keleivinis transportas, šiame sektoriuje darbo vietų skaičių būtų galima padidinti 
keturis kartus. Visų pirma naudos iš to turėtų vietos ir regioniniai ekonominiai objektai.

Tokia pati padėtis ir statybų sektoriuje. Atnaujinant esamus pastatus (įrengiant geresnę 
izoliaciją, atsinaujinančios energijos šaltinius naudojančią įrangą ir t.t.) ir statant naujus labiau 
energiją taupančius namus sukuriamos naujos darbo vietos ir regioniniu lygmenimis. 

Klimato kaitos klausimas, lyginant su kitomis politikos sritimis, vertinamas kaip prioritetinis 
uždavinys. Tačiau klimato kaita ir jos visos išdavos yra labai plati tema. Todėl labai svarbu, 
kad žmonės būtų pasirengę su klimato kaita susijusiems pokyčiams visais lygmenimis. 
Reikalinga strategija, kaip įmonės ir darbuotojai, visų pirma mažosios ir vidutinės įmonės, 
geriausiai galėtų prisitaikyti. Tam tikros mokymo ir kvalifikacijos kėlimo priemonės skubiai 
reikalingos visiems. Šiuo metu tvirčiau reikalaujama, kad ES agentūros Dubline ir Bilbao bei 
Užimtumo observatorija atsakytų į daugybę atvirų klausimų, kokį konkretų poveikį klimato 
kaita turės įvairiuose regionuose ir ekonomikos sektoriuose.

Dėl klimato kaitos keičiasi visuomenė. Būtent neturtingiausi visuomenės sluoksniai ir ES, ir 
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pasaulyje dėl klimato kaitos nukenčia labiausiai. Būtent šiems žmonėms trūksta lėšų, kad jie 
galėtų prisitaikyti prie klimato kaitos. Jau dabar mažesnes pajamas gaunantys asmenys 
nukenčia dėl didesnių energijos kainų. Kylančios maisto produktų kainos gali labai sustiprinti 
maisto trūkumo problemą. Reikia imtis veiksmų pasauliniu mastu kovojant su maisto trūkumo 
problema pasaulyje. Našta, susijusi su taupymu energijos rūšių, kurias naudojant atsiranda 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, turi būti teisingai padalyta socialiniu aspektu. 

Dėl perprodukcijos ir netinkamo naudojimo išsivysčiusiose šalyse ne tik išeikvojami ištekliai, 
bet ir daromas neigiamas poveikis klimato sistemai. Taikant principą, kad teršėjas moka, 
reikia užtikrinti taupų visų išteklių, įskaitant produktų, kuriuos naudojant atsiranda šiltnamio 
efektą sukeliančias dujos, naudojimą.

Reikia Europos mastu suderinti energijos mokesčius numatant ekonominės veiklos, kurią 
vykdant atsiranda nedaug šiltnamio efektą sukeliančių dujų, lengvatų ir labiau apmokestinant 
daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagaminančius subjektus. Tai paskatintų vystyti naujas 
technologijas, taigi ir profesijų, kurioms reikalinga aukšta kvalifikacija, ypač alternatyvių 
energijos rūšių sektoriuje, daugėjimą.

Šiuo metu nuo sausros ir ekstremalių oro sąlygų nukentėjusiuose regionuose klimato kaitos 
poveikis bus juntamas labiausiai. Tarptautinis solidarumas pasaulyje, kuriame daugėja 
savitarpio sąsajų, taps dar svarbesnis nei iki šiol. Ir dar nėra aišku, ar su švarios plėtros 
mechanizmais (angl. CDM) susiję projektai yra teisingas atsakas.

Todėl labai pritariama „ES ir skurdžių labiausiai klimato kaitos pažeidžiamų besivystančių 
šalių Pasaulinio klimato kaitos aljanso (PKKA)“ sukūrimo idėjai (COM(2007) 540, 2007 m. 
rugsėjo 18 d.).

Didėjanti migracija iš neturtingiausių ir labiausiai nuo klimato kaitos nukentėjusių šalių – tai 
didelė socialinės politikos problema, dėl kurios kenčia šalys, iš kurių išvykstama, ir šalys, 
kuriose dėl didelio atvykstančiųjų antplūdžio atsiranda įtampa visuomenėje.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo 
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Europos Sąjunga ir valstybės narės, 
vykdydamos savo įsipareigojimus, 
atsižvelgia į tai, kokių atsiranda galimybių 
ir rizikos socialiniame ir užimtumo 
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sektoriuose dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimo.
Kadangi klimato kaitos klausimas 
įtrauktas į naujas užimtumo gaires, 
nacionaliniuose veiksmų planuose 
prisiderinimui prie klimato kaitos turėtų 
būti skiriamas pagrindinis vaidmuo. Ši 
nuostata ypač galioja užimtumo politikos, 
švietimo ir tyrimų sektoriuose. Tvirčiau 
reikalaujama, kad esamos įstaigos, kaip 
antai Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 
gerinimo fondas Dubline, Europos 
darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra 
Bilbao ir Europos užimtumo 
observatorija, paremtų būtiną 
prisiderinimą vykdydamos analizes ir 
tyrimus.

Paaiškinimas

Ypač būtina įtraukti Europos agentūras Dubline ir Bilbao ir Užimtumo observatoriją, 
kadangi esama didelių klimato kaitos poveikio ES socialinės ir užimtumo politikos srityje 
tyrimų spragų. Taigi, pavyzdžiui, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra galėtų 
ištirti ES sveikatos apsaugos ir saugos srities teisės aktus pakeitimų, reikalingų atsižvelgiant į 
klimato kaitą, aspektu.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo 
6b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas.

(6b) Dėl klimato kaitos būtinas 
prisiderinimas ir restruktūrizavimas darbo 
rinkose turi būti finansuojamas 
struktūrinių fondų, visų pirma Europos 
socialinio fondo ir, jei taikytina, Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos fondo 
lėšomis ir remiamas skatinant socialinį 
dialogą įvairiais lygmenimis (sektoriaus ir 
kelis sektorius apimančiu, taip pat
regioniniu, nacionaliniu ir ES 
lygmenimis), taip pat sudarant
pagrindines sąlygas socialinei 
pusiausvyrai atsirasti, kad būtų galima 
skatinti mokymą, kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą įmonių ir privačiu 
lygmenimis. Šios priemonės turėtų būti 
taikomos kaip prevencinės ir, atsižvelgiant 
į nacionalinius papročius ir praktiką,
turėtų būti įtraukiami socialiniai 
partneriai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas
6c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) Vertinant pažangą, susijusią su 
pasiektais tikslais, kriterijus turėtų būti ne 
tik išmetamo dujų kiekio mažinimas, bet ir 
kokybinis bei kiekybinis poveikis 
užimtumui naujų darbo vietų sukūrimo, 
darbo vietų priderinimo ir pagerintų 
darbo sąlygų aspektais.

Pakeitimas 4



AD\740293LT.doc 7/8 PE405.891v02-00

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jų taikomos
šių kreditų pirkimo strategijos skatintų 
teisingą geografinį projektų pasiskirstymą 
ir būsimo tarptautinio susitarimo dėl 
klimato kaitos įgyvendinimą.

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
taikomose šių kreditų pirkimo strategijose 
pirmenybė būtų teikiama socialiniams ir 
aplinką tausojantiems projektams, jos
skatintų teisingą geografinį projektų 
pasiskirstymą ir būsimo tarptautinio 
susitarimo dėl klimato kaitos 
įgyvendinimą.
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