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Az éghajlatvédelem hatása a foglalkoztatásra 
 
 
Az éghajlatváltozás és ennek megfelelően az éghajlatvédelem Európában hatással van 
a foglalkoztatás alakulására is. A szén-dioxid (CO2) kibocsátásának mérséklése mellett 
is működőképes gazdaság kialakítása a kormányok, a munkáltatók és a foglalkozta-
tottak számára egyaránt komoly kihívás. Amennyiben a foglalkoztatás és a humán 
erőforrások területén felmerülő kérdéseket nem sikerül szorosabban integrálni az ég-
hajlatváltozás kezelését szolgáló politikákba, az komoly mértékben gátolhatja a csök-
kentett szénfelhasználással és -kibocsátással folytatott gazdálkodásra („carbon-lean 
economy”) való áttérést. E problémát vizsgálja az Európai Bizottság Környezetvédelmi 
Igazgatósága által kezdeményezett és hat tagállam (Belgium, Egyesült Királyság, 
Finnország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország) által pénzügyileg is támo-
gatott tanulmány1, amely az energiatermelés, a közlekedés, az acél- és a cement-
gyártás, valamint az építőipar és a lakásgazdálkodás területén várható folyamatokat 
részletesebben is taglalja. A tanulmányt az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) 
és a Szociális Fejlesztési Ügynökség (SDA) által vezetett konzorcium készítette.  
 
A tanulmány abból indul ki, hogy az éghajlatváltozás miatt hozandó kibocsátás-
csökkentési, kárenyhítési és a megfelelő alkalmazkodást szolgáló intézkedések során 
olyan gazdaságpolitikai programok sürgős foganatosítására van szükség, amelyek le-
hetőséget adnak egyfelől a foglalkoztatás bővítésére, másfelől pedig a lakosság felelős 
támogatására is támaszkodó társadalmi változások beindítására. Az éghajlatvédelem-
nek a társadalomra kiterjedő, az EU-n kívüli fejlett országokra és a fejlődő világra 
többnyire szintén érvényes eredményeit a szakszervezetek és a gazdaságpolitika dön-
téshozói, valamint a munkáltatók és a megfelelő állami szervek bevonásával folytatott 
eszmecsere és érdekegyeztetés során is felhasználhatják. Ennek során az Európai Bi-
zottságnak és a tagállamok kormányainak elő kellene segíteniük az éghajlatváltozás-
sal összefüggő kedvező és kedvezőtlen hatások azonosításán és figyelembe vételén, 
valamint a dolgozók érdekképviseleti szerveinek kellő tájékoztatásán és bevonásán 
alapuló, konszenzusos döntések meghozatalát. Míg a közösség régebbi tagjainak 
szakmai érdekképviseleti szerveit már ma is számottevő mértékben bevonják az ég-
hajlatváltozás kezelésével kapcsolatos vizsgálatokba és döntéshozatalba, az újonnan 
csatlakozott országokban e területen még alig mutatható ki előrehaladás. A 2004-ben 
csatlakozott országok többségénél nem áll rendelkezésre kellő információ az éghajlat-
változás kezelésével összefüggő kibocsátás-csökkentési intézkedések megalapozásá-
ra, mivel az itt kidolgozott, általános egyensúlyi modellekre támaszkodó tanulmányok 
többnyire elfedik a regionális és ágazati szintű hatásokat, nemkülönben a klímapoliti-
kák érvényesítése kapcsán a foglalkoztatásban felmerülő előnyök és hátrányok meg-
oszlását is.  
 
                                                 
1 Climate Change and Employment. Impact on employment of climate change and CO2 emission reduction 
measures in the EU-25 to 2030 (Az éghajlatváltozás és a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló intézkedések 
hatása az EU-25-öknél 2030-ig). European Trade Union Confederation (ETUC), Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente 
y Salud (ISTAS), Social Development Agency (SDA), Syndex, Wuppertal InstituteWith the financial support of the 
European Commission, DG Environment, United Kingdom department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), 
Spain department of Environment, Italy department of Environment, of Belgium SPF Sécurité de la chaîne alimentaire 
et Environnement, Finland department of Environment, the Ademe (France) and the DIACT (France). 
http://www.tradeunionpress.eu/Web/EN/Activities/Environment/Studyclimatechange/rapport.pdf  
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A tanulmány főbb megállapításai, következtetései és ajánlásai 
 
A tudományos problémának tekintett éghajlatváltozás bizonyos mértékben 
politikai és társadalmi ügy, amely hatással van a lakosságra, ezen belül a dolgozók 
helyzetére is. Mindazonáltal, alig rendelkezünk erre vonatkozó ismeretekkel, pedig 
egyes éghajlat-érzékeny szektorok esetében azonnali intézkedésekre és gyors alkal-
mazkodásra lehet szükség. Az alkalmazott kvantitatív és minőségi elemeket is számí-
tásba vevő módszerekkel vizsgált ágazatokra vonatkozó eredmények alapján általános 
érvénnyel megállapítható, hogy az iparban ritkán építenek be az éghajlatváltozással 
összefüggő elemeket a fejlesztési stratégiákba. Pedig az elsőként részletesebben átte-
kintett Ibériai-félszigeten, Németországban és Skandináviában még viszonylag sze-
rény mértékű (+2oC-os) átlaghőmérséklet emelkedés is eltérő mértékű, de számotte-
vő hatással lehet a foglalkoztatásra.  Nem beszélve az ennél jelentősebb felmelege-
désről, amikor a fokozódó kockázatok miatt nem-lineáris és hirtelen válaszok várhatók 
az érintett ökológiai tényezők részéről.  
 
E változások leginkább a kitermelő szektor olyan területeit érintik, mint a mező- és 
erdőgazdálkodás, valamint a halászat (e régiókban a lakosság közel 40%-a mezőgaz-
dálkodásból él), illetve bizonyos mértékben az idegenforgalom is. Különösen vonatko-
zik ez Európa délebbi szélességi körök mentén fekvő területeire, ahol a terméshoza-
mokat vízhiánnyal összekötött forróság és intenzív csapadék kombinációja befolyásol-
hatja. Az északabbra található körzetekben viszont a mérsékelt felmelegedés bővítheti 
a termelési lehetőségeket, új kultúrák termelésbe vonását teheti lehetővé. A mind 
pusztítóbb erdőtüzek különösen a déli országokban okozhatnak problémákat az erdő-
gazdálkodásban dolgozók foglalkoztatásában. A turizmus célterületei a hűvösebb régi-
ók felé tolódnak el, a földközi-tengeri régióban a szezonális csúcsforgalom mérséklő-
dik, a szezon a tavaszi és az őszi időszakra tolódik. Egyes országokban a hóviszonyok 
változása miatt szűkülő sízési időszak okoz gondot a télen más munkalehetőséget biz-
tosítani nem tudó vidéki körzetek számára.  
 
Az időjárás változásai nem kímélik a biztosítási és a pénzügyi szektort sem – a növek-
vő kártérítési igények különösen a kisebb biztosítóknak okozhatnak nehézségeket, a 
biztosítási szolgáltatások iránt várható általános igénynövekedés viszont előnyös lehet 
számukra. Az emberek egészségi állapotát még a szerény mértékű éghajlatváltozás is 
befolyásolni fogja, ami érezhetővé válik a foglalkoztatás mellett a szabadban végzett 
munka termelékenysége és a munkaviszonyok alakulásában is. Az átlagéletkor emel-
kedésével az egészségügyi szolgáltatások iránti igény valamelyest csökkenhet, a szél-
sőséges időjárási viszonyok miatt viszont e területen növekedés várható. A tenger-
szint várható emelkedése miatt előforduló területvesztés – megfelelő védelmi létesít-
mények hiányában – befolyásolni fogja a mezőgazdasági termelést és az idegenfor-
galmat is, a gyakoribb szélsőséges időjárás következtében fokozott mértékben káro-
sodhat a közszolgáltató infrastruktúra és az épületállomány. Az energia iránti igény a 
felmelegedéssel összefüggésben télen csökken, nyáron pedig (a légkondicionálás mi-
att) megnő, az északi fekvésű területeken a bővebben rendelkezésre álló vízi energia, 
délebbre viszont a szűkösebben csordogáló folyóvíz fogja korlátozni nemcsak a vízi, 
de a nukleáris és a hőerőművek működését is.  
 
Mindent egybevetve Európa délebb fekvésű részein az éghajlatváltozásnak 
előnyös és hátrányos következményei is lesznek, azonban összességében 
kedvezőtlenül alakul a helyzet, mivel itt a kitermelő ágazatok nagyobb szerepet 
játszanak az érintett gazdaságok működésében. Míg Németországban e hatások közel 
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kiegyenlítődnek, Közép-Európában különösen az árvizek okozhatnak gondot. Skandi-
náviában az újonnan hasznosítható körzetek bevonása miatt egészében enyhén pozi-
tív egyenleg mögött azt is látni kell, hogy e lehetőségek kiaknázásához megfelelő 
technológia, szakképzett munkaerő és egyebek közt piaci szerkezet biztosítása is 
szükséges. Amennyiben az EU-ban 2030-ra átlagosan 40 százalékkal visszafognák a 
CO2-kibocsátást, ez globálisan nem járna munkahelyvesztéssel, de a munkaerő-igény 
számottevő minőségi és mennyiségi átrendeződésével járna. Egy ilyen program kö-
vetkezményeit négy területen (energiatermelés a villamosenergia- és olajiparban; az 
energiaigényes acél- és cementgyártás; közlekedés és építőipar) vizsgálva, a tanul-
mány különféle forgatókönyveket vet egybe a jelenlegi helyzet változatlan fennmara-
dásának következményeivel. Ennek kapcsán tizenegy országra vonatkozóan esetta-
nulmányokat is közölnek2. Az ágazati eredmények alapján megállapítható, hogy – 
összhangban a makro-ökonómiai modellek segítségével készült előrejelzésekkel – erre 
alkalmas gazdaságpolitikákkal az éghajlatváltozás kapcsán mutatkozó előnyök is kiak-
názhatók. A kibocsátás-csökkentéssel kapcsolatos intézkedések révén keletkező új 
munkahelyek száma meghaladhatja a visszaszoruló szakágazatokban megszűnőkét, 
az így várható nettó munkahely-bővülés mértéke a vizsgált ágazatokban elérheti a 1,5 
százalékot. Eközben erőteljes szektorokon belüli átrendeződésre is számítani kell a 
klímapolitikák megvalósítása során. Első megközelítésben ez pozitív fejleménynek mi-
nősíthető, mivel az érintett dolgozóknak könnyebb lesz az adott szakágazaton belül új 
munkahelyet találniuk, és kisebbek lehetnek az ezzel kapcsolatos átképzés költségei 
is. A megújuló energiaforrások felfutó kiaknázása viszont kisvállalkozóknak és nagy-
vállalatoknak, a szektoron belül foglalkoztatottaknak és újonnan oda belépőknek is 
kínál lehetőségeket.  
 
Az éghajlatváltozás következményeinek mérséklésével, illetve megelőzésével 
összefüggő dinamikus változások a foglalkoztatásban az alábbi fő irányokban 
várhatók: 
 

• Az energiatermelésben a csökkenő munkalehetőségeket az energiahatékony-
sággal és az energiafogyasztás csökkentésével összefüggő beruházások és fej-
lesztések kiszolgálása kompenzálja.  

• A közlekedési modellek átrendeződésével a közúti teherszállítás és a személy-
gépkocsi-forgalom terén csökken a foglalkoztatottság, a tömegközlekedésben, 
illetve a vasúti és a vízi úton történő áruszállításban viszont bővülnek a munka-
helyek.  

• A fenti területekkel összefüggő berendezések gyártásában is a munkahelyek 
megfelelő átrendeződésére kell számítani – a fosszilis fűtőanyagok hasznosítá-
sától és a személygépkocsik gyártásától a villamos- és hőenergia kapcsolt előál-
lításához, a megújuló energiaforrásokat hasznosító területek, valamint a vasúti 
gördülőállomány és talán még a nukleáris energetika felé is3. A belsőégésű mo-
torok gyártásáról a villanymotorokéra vagy a hagyományos gépiparból és a ko-
hászatból a villamos készülékek gyártására kell nagyobb mértékben áttérni.  

 
Természetesen az éghajlatváltozással kapcsolatos politikák eredményei az egyes 
szektorokban a globalizáció, a műszaki fejlődés és más dinamizáló tényezők hatásai-
val összefonódva érvényesülnek – e politikákat ezért integrálni szükséges az Európai 
Unión belül érvényesítendő ipari, kereskedelmi és foglalkoztatási politikákkal.  E fo-
                                                 
2 Ezek elérhetők a http://www.etuc.org/a/3676 címen. 
3 A nukleáris energia felhasználásának bővítését már nemcsak a környezetvédő civil szervezetek, hanem egyes, tőlük 
független mértékadó szakemberek is elhibázottnak tartják.  
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lyamat kapcsán a klímapolitikai megközelítés, az alacsony szénfelhasználáshoz kötődő 
információs és kommunikációs technológiák innovációs igénnyel is fellépnek – nem-
csak megfelelő technikai eszközökre, hanem magasan képzett szakemberekre és kellő 
szaktudással rendelkező munkásokra is megnő a kereslet (például az épületekben és 
a közlekedésben alkalmazott tervezés, menedzsment és szabályozó rendszerek eseté-
ben, vagy új kompozit anyagok létrehozásánál a szélenergetika számára).  
 
Fontos, hogy a klímaváltozás kezelése kapcsán potenciálisan előnyösebb helyzetbe 
kerülő szektorokban – köztük az építőipar, az elektromos berendezések gyártása, a 
megújuló energiaforrások kiaknázása, a logisztika és a többféle közlekedési módot 
kombináló szállítás – kellőképpen magas bérekkel tudja magához vonzani a munkát 
keresőket. Nem biztos ugyanis, hogy az utóbbiak az új cégeket elég perspektivikusak-
nak találják a hagyományos és jól bevált villamosipari és más ágazatokban kínált állá-
sokkal szemben. Másfelől viszont az új szolgáltatásokat nyújtó cégek gyakran jobb 
munkafeltételeket tudnak biztosítani, mint a hagyományos ipari termelés. Az épületek 
energetikai auditálása például váltási lehetőségeket kínál az építőiparban dolgozó idő-
sebb munkások számára. Az új munkalehetőségek feltárása és a szakmai váltás báto-
rítása elősegítheti a szükséges változások pozitív hatásainak fokozását.  
 
Az energiatermelésben a foglalkoztatás érzékeny az energiamegtakarítást célzó politi-
kákra. Összességében azonban az energiatakarékosság kedvezően befolyá-
solhatja a foglalkoztatást. Európa olajiparában például a mintegy  120 000 
dolgozóból akár 20 000 is feleslegessé válhat – feltéve, hogy kiegészítő in-
tézkedések meghozatala nélkül szigorítják a finomítók működésére vonatko-
zó szabályozást. E szektor ugyanis többféleképpen is elérhet Európában ki-
bocsátás-csökkenést – máshová telepítheti a termelést vagy előtérbe állít-
hatja a behozatalt, különös tekintettel a gázolaj importjára. A már több évti-
zede foglalkoztatottainak leépítésével is járó szerkezetátalakítást végrehajtó 
villamosenergia-szektor az éghajlatváltozás miatt a jövőben újabb kihívá-
sokkal találja szemben magát. Az EU éghajlatpolitikája által prioritásként ke-
zelt, a referencia forgatókönyvhöz4 képest mintegy 16 százalékos energiafel-
használás-csökkentés ugyanis az itt foglalkoztatottak számának akár további 
20 százalékos mérséklését teheti szükségessé. Ezen belül viszont a megújuló 
energia termelésében körülbelül 50 százalékkal is bővülhet a foglalkoztatás. 
A gáz- és a nukleáris energia iparban a foglalkoztatás az adott forgatókönyv-
től függően stabil marad, vagy valamelyest bővülhet is, a szénre épülő szek-
torban azonban várhatóan a felére csökken. Meg kell azonban különböztetni 
az erőművek közvetlen üzemeltetése és karbantartása által igényelt, illetve a 
közvetve keletkező munkahelyek számának alakulását. Az erőművek beren-
dezéseinek gyártásában és üzembe állításában például a referencia forgató-
könyvénél mintegy 23 százalékkal nagyobb mértékű munkahely-bővüléssel 
lehet számolni, ami több mint túlkompenzálja az új energiatermelő kapacitá-
sok felfutási időszakában kisebb munkaerő-igény hatását. Mivel e berende-
zések élettartama általában hosszú, távlatilag nem lehet számolni e kedvező 
hatással, azzal viszont igen, hogy jelentős átképzési ráfordításokat fog igé-
nyelni a működtetésükhöz szükséges, speciálisan képzett új energetikai 
szakemberek felkészítése is.  
                                                 
4 A referencia forgatókönyv azt az esetet jelenti, amikor a jelenlegi folyamatok, trendek változatlanul tartanak majd az 
elkövetkező években is. 
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Az előrejelzés során a tanulmány bizonyára alulértékelte a lakosság által igényelt 
energiahatékonysági szolgáltatások biztosításával összefüggő munkahelyek fenntart-
ható számát, másfelől pedig nehéz megítélni, hogy miként alakul a szénbányászatban 
dolgozók száma abban az esetben, ha széleskörű széndioxid-lekötési beruházásokra 
kerül sor 2020-ra és utána. Mindazonáltal megállapítható, hogy összességében az 
energiatakarékosság pozitív irányban fogja befolyásolni a munkaerőigényt. A tőkeigé-
nyesebb szénszektorban kieső munkahelyekkel szemben jóval több munkahely jön 
létre egyfelől az energiatakarékossági intézkedések következtében, másfelől pedig az 
energiaköltségek megtakarítása miatt az üzleti vállalkozások és a lakosság közötti 
megosztásával. Az új  munkalehetőségek főleg a kisebb cégeknél keletkeznek majd.  
 
Át kell gondolni a jelenlegi uniós klímapolitikát ahhoz, hogy az energiaigényes 
iparágak működni tudjanak és fenntarthassák a foglalkoztatást. A mostani feltételek 
mellett ugyanis a jelentős mértékben nemzetközi tulajdonba került energiaigényes 
iparágak, köztük az acél- és a cementgyártás máshová telepítheti gyártó kapacitásait, 
ami a befogadó országban komoly szociális következményekkel járhat. Az EU-25-ök 
350 000 főt foglalkoztató acéliparában például a folyékony kohászati fázisnak a szén-
dioxid-kibocsátást határértékekkel nem korlátozó, alacsonyabb termelési költségeket 
biztosító országokba telepítése, vagy a fenntartó beruházások befagyasztása miatt 
mintegy 50 000 munkahely szűnhet meg. Ez nem jelenti azt, hogy át kell alakítani a 
CO2-kibocsátási jogok kereskedelmével kapcsolatos jelenlegi szabályozást, csupán ar-
ra utalunk, hogy ezen iparágak kezelésénél különös figyelemre és koherens stratégiák 
érvényesítésére lenne szükség. Ezek hiányában e szektorokban a nem kellő szintű ku-
tatás és fejlesztés miatt a munkahelyek megőrzése továbbra is bizonytalan marad, 
pedig már adottak az éghajlatváltozás miatt felmerülő problémákat kezelni képes 
technológiák és vannak erre a célra elkülönített pénzforrások is. Kötelező érvényű 
szabályokkal és az érintett vállalatok egyidejű mozgósításával le lehetne küzdeni az 
éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések okozta kedvezőtlen gazdasági hatásokat 
– feltéve, hogy az idevágó kutatási-fejlesztési és képzési programok kellő állami tá-
mogatást kapnak, és megfelelő korrekciós mechanizmus érvényesül az import eseté-
ben is, amire jelenleg nem terjed ki az éghajlatváltozással összefüggő szabályozás.  
Fontos leszögezni, hogy az EU-nak az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére irányuló jövőbeni politikájában az energetikai- és a feldolgo-
zóipar mellett más szektorokat is számottevő mértékben be kellene vonnia a 
szabályozás hatálya alá.  
 
A közlekedésben az alternatív közlekedési módok területén várhatók bővülő munkale-
hetőségek, miközben a hagyományos közúti közlekedési eszközök gyártásában (te-
hergépkocsik, személyautók, motorkerékpárok) és a közúti áruszállításban vissza-
eséssel kell számolni. Az éghajlatváltozás leküzdése szemszögéből az EU közlekedési 
szektora problémákkal terhes, mivel CO2-kibocsátása gyorsan nő, és számottevő 
részaránya van a közösség gazdaságában és foglalkoztatásában is. Az EU-25-öknél 
körülbelül 15 millió munkahely kapcsolódik közvetve vagy közvetlenül a közlekedés-
hez, ami a foglalkoztatottak több mint 7 százaléka. Ezen belül a nagyobb részüknek a 
közúti közlekedés biztosít munkát. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy 
2030-ra az 1990-es szinten lehetne stabilizálni e szektor káros kibocsátását, miközben 
a referencia forgatókönyvhöz képest 20 százalékkal bővülne a foglalkoztatás is. 
Amennyiben a közlekedési forgalmat közel 10 százalékkal csökkentenék, mégpedig 
egyidejűleg a vasúti és a tömegközlekedés, valamint a kerékpározás nagyobb mérté-
kű igénybevételével, úgy a referencia forgatókönyvhöz viszonyítva négyszeresére le-
hetne növelni a környezetkímélőbb közlekedési módoknál (villamos, autóbusz, metró, 
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kerékpár) foglalkoztatottak számát. Ezzel szemben a közúti áruszállításban még 
fennmaradó foglalkoztatás növekedési üteme közel a felére csökkenne a referenciában 
kalkulált szinthez képest. Az autógyártásban viszont mintegy 60 százalékkal esne 
vissza a foglalkoztatás, miközben a referencia 2000 és 2030 között stabil foglalkozta-
tással számol itt. Ebben fontos szerepet kap a tiszta technológiák fokozott mértékű 
terjedése, ami számottevő vezető technológiai pozíciót biztosítana itt az európai ipar 
számára.  
 
A foglalkoztatásban nagyon fontos szerepet játszó építési és szerelési ipar-
ban sok új munkahelyet hívhat életre az éghajlatváltozás megelőzése, de e lehetősé-
gek kiaknázásához fenntarthatóan üzemeltethető épületekre és más innovációra lesz 
szükség. A foglalkoztatás igen gyorsütemű, közvetlen bővülésében nagy szerepet kap 
az épületek, köztük a régen készült házak hőszigetelésének megújítása és fűtési-
hűtési rendszereinek korszerűsítése – e tevékenység főként nehezen áttelepülő helyi 
munkaerőnek biztosít munkalehetőséget majd. Az épületek energetikai teljesítményét 
szabályozó EU-irányelv hatókörének kiterjesztése pedig az EU-15-öknél évente továb-
bi 30 000–90 000 fővel növelheti az új munkaerő iránti igényt a referencia forgató-
könyvhöz viszonyítva.  
 
A tanulmány kiemeli azokat a gazdaságpolitikai megoldásokat, amelyek a leghaté-
konyabban járulhatnak hozzá egyidejűleg az éghajlatváltozás leküzdéséhez és a fog-
lalkoztatás bővüléséhez (ezt nevezik kettős hozadéknak). Emellett olyan kiegészítő 
mechanizmusokat is ajánl, amelyek kialakításával biztosítható, hogy a dolgozók is 
aktív szerepet kapjanak az erre irányuló programok megvalósításában.  
 
Nagy jelentőséget tulajdonít a tanulmány az éghajlatvédelmi stratégia közép- és 
hosszú távú kiszámíthatósága biztosításának, különös tekintettel a Kiotóban sza-
bályozott 2012-es kibocsátási szint utáni időszakban várható üvegházgáz-kibocsátási 
politika mielőbbi tisztázására. Ez egyebek közt a szabályozási időszakot jóval megha-
ladó élettartamú technológiai berendezések sorsának tisztázása és a szükséges kép-
zési-átképzési feladatok időben történő megoldása miatt fontos. Ehhez azonban az 
EU-nak szorgalmaznia kellene a kiotói folyamattól ma még távol maradók mielőbbi 
bevonását az éghajlatváltozás következményeinek együttes kezelésébe; az európai 
kibocsátási engedély-politika folyamatosságának biztosítására sürgősen közép- és 
hosszútávra szóló kötelező érvényű határértékeket kell megállapítania  (mégpedig a 
közlekedési ágazatban mindegyik közlekedési mód vonatkozásában);  az új tagállam-
okban különösen fontos az érintett gazdasági és társadalmi szereplők, valamint a 
szakszervezetek jobb tájékoztatása és képzése az éghajlatváltozás várható gazdasági 
és társadalmi következményeit illetően;  az összes szereplő képviseletét biztosítva 
folytatni, illetve kezdeményezni kell az ezzel kapcsolatos kutatási-előrejelzési munkát.  
 
A várható következmények kezelésére elengedhetetlen a szénfelhasználás radi-
kális csökkentése, ami megfelelő állami és magánberuházásokat is igényel. Ennek 
során az EU-ban keresleti oldalon az energiahatékonyság javítására (köztük a kapcsolt 
hőenergia hasznosításra) és a foglalkoztatást is bővítő energiatakarékosság kiterjesz-
tésére és kellőképpen ambiciózus szabványok és felhasználási normák bevezetésére; 
megfelelő adózási és pénzügyi ösztönzésre; az idevágó információszolgáltatás javítá-
sára kellene összpontosítani a figyelmet. A nagy feltáratlan megtakarítási tartalékok-
kal rendelkező új tagállamokban kapjon különös figyelmet a közbeszerzés és a lakás-
építés az intézkedések gazdaságos bevezetésében – nem utolsó sorban a háztartások 
energiaszámláinak mérséklésében. Mindehhez a tagállamok számára új pénzforráso-
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kat kell nyitni a Strukturális Alapokban, nemkülönben az Európai Beruházási Bank hi-
telezési gyakorlatában is, ide értve az épületek energetikai rekonstrukciójához szük-
séges garanciák nyújtását is. A megújuló energiaforrások részarányát a teljes ener-
giafelhasználásban 2020-ra 20 százalékra kell növelni, de támogatni szükséges a más 
közlekedési módokra átállást szolgáló kezdeményezéseket is.  
 
A tanulmány kiemeli, hogy a tagállamok kormányainak áttörést kell elérniük az 
energiatermelés és -felhasználás területén folytatott kutatási-fejlesztési te-
vékenységek fellendítésére; technológiai áttörés elérésére a közlekedésben – 
mindez a felhasználható költségvetési eszközök jelentős növelését igényli, teret kell 
adni a közös technológiai kezdeményezéseknek is. Fontos szerepe van a tudomány és 
a közvélemény közötti párbeszéd javításának, a szervezeti innovációban rejlő lehető-
ségek kiaknázásának, a társadalmi felelősséget is tanúsító vállalatirányítás kiterjesz-
tésének, valamint a „szennyező fizet” elv széles körű és következetes érvényesítésé-
nek is a felmerülő sokrétű problémák kezelésében.  
 
A Dániában, Hollandiában, Németországban és Svédországban már ma is eredményes 
ökoadózás által keltett újraelosztási hatások jobb kezelésére ezeket az intézkedéseket 
szakaszosan, a kisjövedelmű háztartások és az energiaigényes ágazatok érdekeit is 
számításba véve, a versenyproblémák elkerülésére közösségi szintű koordináció mel-
lett kell bevezetni. Az adóátcsoportosítás mellett zajló intézkedések eredményességé-
nek fontos feltétele, hogy nem áshatják alá a szociális gondoskodást és a közszolgál-
tatások biztosítását. Ebből kiindulva az így keletkező adó- és járulékbevételeket rész-
ben új munkahelyek létesítésére, a fosszilis fűtőanyagot kiváltó alternatív megoldások 
kutatására kell fordítani.  
 
Az energiaigényes szakágazatok alkalmazkodási lehetőségeinek biztosításához a ki-
bocsátási kvótákat az adott szakterület megtérülési viszonyaihoz alkalmaz-
kodva változatlan szinten kellene tartani. A kibocsátási engedélyek kiosztásának 
módját a versenysemlegesség elérése érdekében közösségi szinten harmonizálni 
szükséges, a rendszer ösztönözzön a kibocsátás csökkentését célzó fejlesztésre. Az 
uniós cégek külső versenyképességének javítására az importált termékeket is be kell 
vonni a szabályozás hatálya alá. Az egyes intézkedések zökkenőmentes bevezetése 
érdekében valamennyi fontosabb tényezőt számításba vevő, megelőző jellegű mecha-
nizmusokat kell kialakítani és működtetni az átmenet hatékony kezelésére.  
 
Legyen világos, céltudatos és kiszámítható gazdaság- és környezetpolitika a 
tanulmányban körvonalazott foglalkoztatás-bővülés megvalósításához szükséges be-
ruházások tető alá hozásához. A CO2-kibocsátás 2020-ig előirányzott csökkentésére az 
Európai Tanács által 2007 márciusában megállapított célkitűzéseken túlmenően köte-
lező érvényű intézkedéseket kell hozni néhány, a CO2-kibocsátási jogok EU-szintű ke-
reskedési rendszerének hatálya alá nem tartozó kulcsfontosságú területen is. Közülük 
is elsőként a közlekedésre, a lakásgazdálkodásra és a szolgáltató szektorra vonatko-
zóan.  
 
További kutatásokra lesz sürgősen szükség – különösen a fejlődő országokban – ah-
hoz, hogy meg- és egyetértésre lehessen jutni az éghajlatváltozás potenciális követ-
kezményei, valamint a megelőzési politikák foglalkoztatásra gyakorolt hatásai tekinte-
tében. Ezen kívül elengedhetetlen a jelentős állami pénzforrások mobilizálása is az 
éghajlatváltozás okozta károk enyhítését szolgáló költségvetési és magánerős beruhá-
zások megvalósítására. 
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Következtetések és távolabbi kilátások 
 
A tanulmány rámutat arra, hogy a globális felmelegedésnek jelentős hatása van a fog-
lalkoztatás alakulására is (1. ábra) – különösen azokban a szektorokban és régiókban, 
ahol az Európai Unió nagy horderejű változtatásokra készül a foglalkoztatás szakmai 
szerkezetében és a munkafeltételeket illetően.  
 

 
1. ábra: Az alkalmazható klímapolitikák nettó hatása a foglalkoztatásra a referencia forgató-
könyvhöz viszonyítva két vizsgált forgatókönyv alapján 
(A függőleges tengely a munkahelyek változását mutatja ezer főben. A grafikonok léptéke eltérő!) 
 
 
Annak biztosítására, hogy a klímapolitikák számottevő pozitív hatást gyakoroljanak a 
foglalkoztatásra, és az ezzel összefüggő szerkezetátalakítást a kellő szociális felelős-
ségtudat mellett hajtsák végre, megfelelően össze kell hangolni őket. Egy ambiciózus 
európai éghajlatvédelmi politikának az eredményességéhez elengedhetetlen széleskö-
rű társadalmi konszenzus eléréséhez is szüksége van erre. A megfelelő ágazati és re-
gionális folyamatok további részletes vizsgálatára lesz szükség az éghajlatváltozás, 
illetve az éghajlatvédelem által leginkább érintett szakmák és kitettségük mértéke 
azonosítására, az itt várható károk enyhítését szolgáló politikák kialakítására és az új 
munkalehetőségek kihasználására.  
 
Budapest, 2008. december 15. 
 
Balog Károly 
(a Levegő Munkacsoport megbízásából) 
 


