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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 23 januari 2008 offentliggjorde kommissionen sina förslag om hur växthusgasutsläppen 
måste minskas i medlemsstaterna under de kommande åren. Det handlar då om utsläpp från 
transporter, fastigheter (framför allt uppvärmning och luftkonditionering), små
industriföretag, jordbruk och avfallshantering. De här utsläppen svarar i nuläget för omkring 
60 procent av de sammanlagda växthusgasutsläppen inom EU.

Värt att välkomna är att förslaget innebär konkreta skyldigheter för varje medlemsstat vilka
ska fullgöras fram till 2020. Dessvärre saknas det en lika ambitiös åtgärdskatalog för tiden 
efter 2020.

Vad betyder detta förslag för sysselsättningspolitiken inom EU?

De första undersökningarna, såsom den gemensamma studien från Europeiska fackliga 
samorganisationen, ISTAS SDA, Syndex och Wuppertalinstitutet, visar att 
klimatförändringen kan få positiva konsekvenser för sysselsättningen i Europa. Det kan 
komma att skapas flera och mer kvalificerade arbetstillfällen.

Konsekvenserna kommer dock att variera starkt mellan olika näringsgrenar och regioner. 
Framför allt regionerna kring Medelhavet kommer att drabbas hårdare av de stigande 
temperaturerna än de nordligare regionerna. Inom jordbruket och turismen kommer 
problemen att särskilt öka. Där kommer det att behövas omstruktureringar med större 
investeringar för att förhindra de värsta följderna.

Transporterna släpper ut mest koldioxid och ställer krav på särskilda insatser. Det finns 
mycket stora potentialer som målmedvetet måste utnyttjas: att minska på transporter som inte 
är absolut nödvändiga, att begränsa de mest energiintensiva transporterna och öka 
effektiviteten med tekniska och logistiska medel. I det sammanhanget finns det också goda 
möjligheter att skapa nya arbetstillfällen. En konsekvent utbyggnad av den lokala 
kollektivtrafiken kunde fyrdubbla arbetstillfällena i den branschen. Detta skulle framför allt 
gynna de ekonomiska strukturerna på lokal och regional nivå.

Byggbranschen upplever en liknande situation. Då nuvarande fastigheter renoveras (med 
bättre isolering, installering av förnybar energi osv.) och nya, energieffektivare fastigheter 
byggs skapas nya arbetstillfällen på lokal och regional nivå.

Klimatförändringen anses som en första rangens utmaning för alla områden av politiken. Med 
alla sina konsekvenser är den emellertid en mycket komplicerad fråga. Desto viktigare är det 
därför att människor på alla plan förbereds på de förändringar som klimatförändringen för 
med sig. Det behövs en strategi för hur företagare och anställda, framför allt inom de små och 
medelstora företagen, bäst kan ställa om sig. Det råder ett akut behov av specifika 
utbildnings- och fortbildningsåtgärder för alla. EU:s byråer i Dublin och Bilbao ställs nu, 
tillsammans med övervakningscentrumet för sysselsättningspolitik, inför större krav på att 
besvara de många obesvarade frågorna, om hur klimatförändringen konkret kommer att 
påverka de olika regionerna och näringsgrenarna.
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Klimatförändringen förändrar samhället. Så är det just de fattigaste befolkningsskikten – såväl 
inom EU som utanför – som drabbas hårdast av klimatförändringen. Det är just de som saknar 
medel att anpassa sig till klimatförändringen. Höga energipriser är redan nu till nackdel för
låginkomsttagare. Stigande livsmedelspriser kommer antagligen att drastiskt förvärra den 
redan rådande hungersnöden. Det behövs en världsomfattande offensiv mot svälten i världen. 
För att spara energi som orsakas av växthusgasutsläpp krävs stora insatser. Dessa måste 
fördelas på ett socialt rättvist sätt.

Överproduktion och osund konsumtion i den så kallade första världen leder inte bara till 
resursslöseri, utan är också till skada för klimatsystemet. För att följa grundtanken i principen 
om att förorenaren betalar måste vi därför handskas sparsamt med alla resurser, också med 
produkter som leder till växthusgasutsläpp.

Det behövs en harmonisering av energiskatterna över hela Europa, så att sådana former av 
ekonomin gynnas, som inte förorsakar mer betydande växthusgasutsläpp, och de som orsakar
stora växthusgasutsläpp beskattas hårdare. Detta skulle ge utvecklingen av ny teknik en skjuts 
framåt och således gynna nya högkvalificerade yrken, framför allt inom området alternativ 
energi.

Klimatförändringens konsekvenser kommer att göra sig starkast gällande i de områden som 
redan i dag lider av torka och extrem väderlek. I en värld som allt starkare växer samman 
kommer internationell solidaritet bli ännu viktigare än det hittills varit. Om projekt inom 
ramen för mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism, CDM) i det 
sammanhanget är rätta svaret återstår att se.

”Att skapa en global klimatförändringsallians mellan Europeiska unionen och de fattiga 
utvecklingsländer som är mest utsatta för klimatförändringar” välkomnas innerligt 
[(KOM(2007)0540 av den 19 september 2007].

Den tilltagande migrationen från de fattigaste och av klimatförändringen särskilt hårt 
drabbade länderna är socialpolitiskt sett ett brisant tema som berör såväl de länder från vilka 
människor utvandrar, som de länder där en stor invandring skapar spänningar i samhället.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Vid fullgörandet av sina skyldigheter 
bör medlemsstaterna och kommissionen 
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ta hänsyn till vilka möjligheter och risker 
minskningen av växthusgasutsläppen för 
med sig i socialt hänseende och för 
sysselsättningen. Eftersom 
klimatförändringen tagits med i de nya 
riktlinjerna för sysselsättning bör 
anpassningen till klimatförändringen 
spela en nyckelroll också i de nationella 
handlingsplanerna. Detta gäller särskilt 
inom sysselsättning, utbildning och 
forskning. Den i Dublin baserade 
Europeiska stiftelsen för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor samt 
Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao och 
Europeiska övervakningscentrumet för 
sysselsättningspolitik ställs inför större 
krav på att stödja de nödvändiga 
anpassningarna med analyser och studier.

Motivering

Det är särskilt viktigt att EU:s byråer i Dublin och Bilbao, liksom också 
övervakningscentrumet för sysselsättningspolitik, får medverka, eftersom det fortfarande finns 
åtskilligt att undersöka i fråga om hur klimatförändringen påverkar social- och 
sysselsättningspolitiken inom EU. Så kunde till exempel Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao
undersöka gemenskapslagstiftningen i arbetsmiljöfrågor i relation till de klimatbetingade 
förändringarna.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) De anpassningar och 
omstruktureringar på arbetsmarknaden 
som klimatförändringen för med sig 
måste stödjas med strukturfondsmedel, 
framför allt ur Europeiska socialfonden, 
och vid behov ur Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter, och 
underlättas genom dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter på olika plan 
(sektorsvis och mellan olika sektorer, 
liksom också på regional och nationell 
nivå samt EU-nivå) och genom att det 
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skapas grundläggande villkor för social 
jämlikhet för främjande av utbildning och
fortbildning samt omskolning för företag 
och enskilda. Dessa åtgärder bör tas i 
förebyggande syfte och bör inbegripa 
arbetsmarknadens parter i enlighet med 
nationell tradition och praxis.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Vid utvärderingen av framstegen med 
att uppnå målen bör inte bara 
utsläppsminskningen spela en roll, utan 
det bör också göras en kvalitativ och 
kvantitativ konsekvensbedömning av 
sysselsättningssituationen: nyskapande 
eller anpassning av arbetstillfällen och 
bättre arbetsförhållanden.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid köp av dessa tillgodohavanden ska 
medlemsstaterna främja en jämlik 
geografisk fördelning av projekten och 
arbeta för att få till stånd ett framtida 
internationellt klimatavtal.

Vid köp av dessa tillgodohavanden ska 
medlemsstaterna ge förtur åt socialt 
acceptabla och miljöriktiga projekt samt
främja en jämlik geografisk fördelning av 
projekten och arbeta för att få till stånd ett 
framtida internationellt klimatavtal.
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