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PROTOKOLO SANTRAUKA 
Darbo grupė klimato kaitos ir aplinkos klausimais, pirmininkė A. Pasková (Taryba, Čekija) 

2021 m. gruodžio 17 d., 14.00–16.00 val. 
 
 

1. Įžanginės pirmininkės pastabos  
 
Pradėdama posėdį, pirmininkė priminė nariams, kad su 3-ojo Europos piliečių forumo antrosios sesijos 
pranešimu, taip pat ir trečiuoju tarpiniu pranešimu dėl daugiakalbės skaitmeninės platformos galima 
susipažinti platformoje. Ji taip pat pranešė, jog ketina surengti papildomą darbo grupės posėdį 2022 m. 
sausio pradžioje, bet dar laukia vykdomosios valdybos bendrapirmininkų patvirtinimo. 
 

2. 3-ojo Europos piliečių forumo pranešimas apie diskusijų dabartinę padėtį 
 
Dėl atlikto darbo 3-ajame Europos piliečių forume (klimato kaita, aplinka (sveikata)), šiuo klausimu, 
piliečių atstovė pristatė padarytą pažangą, pabrėždamas svarstymus dėl energinio nuosaikumo, 
poreikio sumažinti pereikvojimą, skatinti atsinaujinimą bei investuoti į tyrimus. Ji konkrečiau išskyrė 
bendros žemės ūkio politikos indėlį palaikant kokybišką vartojimą ir apsaugant natūralias buveines. 
Transporto poveikis aplinkai gali būti sumažintas, teikiant pirmenybę traukiniams, mažinant naujų 
automobilių pardavimus ir padedant juos rekonstruoti.  
Vėliau, piliečių atstovė priminė ES politikos dėl vandenilinių transporto priemonių ir anglies dioksido 
mokesčio su bonus-malus sistema poreikį. Galiausiai, ji pasiūlė, kad prigimtinė teisė turėtų būti 
įtvirtinta ES konstitucijoje.  
 
Kitas piliečių atstovas pabrėžė didelius taršos rodiklius, susijusius su dideliu energijos poreikiu, 
naudojant iškastinį kurą. Kadangi didelis poreikis negali būti pakeistas atsinaujinančia energija, galimas 
sprendimas yra energijos poreikio mažinimas ją reguliuojant. Ar sprendimu gali būti branduolinė 
energija vis dar neaišku, bet tai abejotina, ir vietoj to jis gynė padidintą investavimą į branduolių 
sintezę. Jis taip pat paminėjo, jog miestai nėra pastatyti tvariai, reikia kapitalo transformuoti ir 
rekonstruoti tvarią infrastruktūrą, riboti individualų transportą ir skatinti ne pelno siekiantį viešąjį 
transportą. Galiausiai, jis paminėjo požeminio vandens taršos problemą ir būtinybę atitinkamai 
apriboti pramonės ir didelių žemės ūkio įmonių vandens taršą.  
 
Paskutinio nuomonių apsikeitimų metu, buvo priminta apie Europos bendrosios žemės ūkio politikos 
reformos indėlį, konkrečiau žaliojoje architektūroje, bei jos paramą trumpai tiekimo grandinei, saugiam 
ir sveikam maistui ir gyvūnų gerovei. Viena iš labiausiai daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje 
palaikomų ir pabrėžiamų idėjų yra poreikis susitelkti į „teisingą pertvarką“ ir nustatyti struktūrinės 
pertvarkos priemones. Buvo iškelta transporto problema ir tai, kad reikia keisti įpročius naudojant 
labiau aplinką tausojančias transporto rūšis. 
 
 
3. Su daugiakalbės skaitmeninės platformos trečiosios tarpinės ataskaitos aptarimu susijusi 
diskusija. 
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Dėl punkto dėl daugiakalbės skaitmeninės platformos trečiosios tarpinės ataskaitos pristatymo, nariai 

išsakė šias pastabas: 

• tokiam pakeitimui reikia daugiau apsvarstymų. Įgyvendinimui turi būti pasitelktas poveikio 

vertinimas ir švelninimo priemonės, kuriant naujas darbo vietas. Ekologiškoms darbo vietoms sukurti 

reikės pasiekti kolektyvinius susitarimus. 

• Švietimo (įskaitant ES kompetencijos išplėtimą šiuo klausimu) ir informavimo svarba bei 

susitelkimas į realaus gyvenimo patirtis, kuriant sprendimus. 

• Reikia įsiklausyti į tai, ko iš ES teisės aktų nori piliečiai bei padėti pakeisti jų elgesį, vietoje 

problemų aptariant sprendimus. 

 

Be to, pagal dalyvių apklausą, diskusijų metu buvo nagrinėjamos keturios temos: energija, transportas, 

tvarus ir atsakingas eikvojimas ir tarša. Žemės ūkio temos, dėl laiko apribojimų, buvo perduotos 

aptarti sekančiai darbo grupei ir jų bus imamasi kartu su esamomis 

 

Keitimosi nuomonėmis metu, kartu su prieštaravimais, pateikti pasiūlymai: 

 

1. Energetika:   

• pereinant nuo energijos iš iškastinio kuro prie atsinaujinančių išteklių energijos, turi būti 

apsvarstyta branduolinė energija;  

• pirmu prioritetu turėtų būti laikomas energijos naudojimo mažinimas; 

• kuo geriau išnaudoti labai mažos apimties energijos gamybos potencialą; 

• iškastinis kuras nebegali būti subsidijuojamas: dujų ir branduolinės energijos nėra pažymėtos 

kaip ekologiškos investicijos taksonomijoje ir naujajame dujų dokumentų pakete nėra finansavimo 

dujų infrastruktūrai;  

• mobilizuoti rizikos kapitalą vandeniliui, geoterminei energijai, biodegalams, poreikio mokesčių 

lengvatoms;  

• nustatyti veiksmingiausius energijos išteklius, palyginant jų privalumus ir kainas, taip siekiant 

leisti piliečiams priimti informatyvius sprendimus. 

 

2. Transportas: 

• sureguliuoti kruizinius laivynus; tobulinti geležinkelio tinklą; skatinti dviračių sportą; skatinti 

dalijimąsi transporto priemonėmis; 

• užtikrinti prieinamą, saugų ir įperkamą judumą visiems, apsvarstyti skirtingus ir konkrečius 

judumo poreikius (kaimo vietovės, mažas pajamas gaunantys asmenys, negalią turintys asmenys, 

moterys); dalijimasis; 

• ribotas srautas(judumo pereikvojimas) (dėl turizmo). 

 

3. Tvarus ir atsakingas eikvojimas: 

• investuoti į energijos kaupimo įrenginius; 

• siekti, kad elektrinės ir hibridinės transporto priemonės būtų prieinamos(kainos signalas išlieka 

svarbiausiu piliečiams); 

• mokyti, informuoti ir didinti sąmoningumą(mokymasis visą gyvenimą);  

• naudoti aplinką labiau tausojantį ir lengvai perdirbamą pakavimą;  
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• suteikti atsakomybę gamintojams reguliuojant kuo galima prekiauti, ir neperkelti šios 

atsakomybės vartotojams (piliečiams); 

• remti pagal principą „iš apačios į viršų“ vykdomas iniciatyvas ir sprendimus, plėtojamus MVĮ; 

• apsvarstyti produktų gyvavimo ciklą ir skatinti žiedinę ekonomiką, pripažinti vietinę/ES 

produkciją, perkelti ją ES; 

• susieti tvarią produkciją su „Made in Europe“ darbotvarke; taikyti vietines medžiagas, 

žaliuosius viešuosius pirkimus. 

 

 

4. Tarša: 

• reikalavimuose dėl pateikimo į ES rinką, turėtų būti atsižvelgta į poveikį gaminių gyvavimo 

ciklui, nes tai taip pat yra importuojamų produktų ir jų poveikio varomoji jėga; 

• į mokymosi programas turi būti įtrauktas sąmoningumo dėl plastiko ir neperdirbamų medžiagų 

naudojimo didinimas; 

• atliekų perdirbimo reforma, siekiant pagerinti perdirbimą, įskaitant kainų signalus (reali kaina); 

• pripažinti, kad miškų vaidmuo yra itin svarbus mažinant CO2 lygį; taip pat siekiant valyti orą, 

investuoti į didelio masto miškų atsodinimą; vykdyti taršos standartus; 

• investuoti į technologijas, siekiant sumažinti požeminio vandens taršą ir tikrinti pavojingesnius 

chemikalus; 

• verslininkai turėtų užtikrinti, kad importuoti produktai atitinka aplinkos ir darbo srities 

standartus; 

• valdant teršiančiųjų elgesį naudoti mokesčių lengvatas ir subsidijas (principas „teršėjas moka“), 

įtraukiant ir pramonės šakas, kuriose to negalima visiškai išvengti, pavyzdžiui, žemės ūkyje ir 

žuvininkystėje; 

• vengti tarptautinių atliekų tvarkymo užsakomųjų paslaugų ir apdorojimo veiklų. 

 

 
Baigiamosios pirmininkės pastabos 
 
Pirmininkė nurodė, kad žemės ūkio klausimas bus aptartas kito darbo grupės posėdžio metu, aptariant 
biologinės įvairovės problemą, kraštovaizdį ir statybas, subsidijas, mokesčių sistemą, elgesio 
pasikeitimą ir švietimą. Ji išreiškė viltį, kad dėl naujos posėdžių struktūros, diskusijos taps 
dinamiškesnės ir piliečių nuomonėms bus skiriamas didžiausias dėmesys. 
 
 


