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

2021 m. spalio 22 d., 14.00–16.00 val. 
 
 

1. Įžanginės pirmininkės pastabos  
 

Pirmininkė Anna Pasková pasveikino narius ir pristatė pagrindines daugiakalbės skaitmeninės 
platformos (toliau – platforma) temas. Ji taip pat priminė Europos piliečių forumų 3-iojo forumo 
nustatytas darbo kryptis ir potemes.  Tada pirmininkė suteikė žodį Europos piliečių forumų piliečių 
atstovams, o po to – visiems kitiems darbo grupės nariams, kurie norėjo kalbėti. 

 
2. Diskusija 

Keitimosi nuomonėmis pradžioje atitinkamo Europos piliečių forumo (3-iojo forumo) atstovai 
paaiškino, kad pirmasis posėdis buvo įvadinis, tačiau, regis, jau pasiektas bendras sutarimas dėl kai 
kurių sričių, tokių kaip skatinimas naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir energijos vartojimo 
mažinimas. Taip pat buvo pasidalyta kitomis idėjomis, pvz., sumažinti skrydžių skaičių ir sutelkti 
dėmesį į greitųjų geležinkelių jungtis. 
 
Darbo grupės narių diskusijose buvo iškelta daug įvairių temų:  
 
 būtinybė, kai kalbama apie terminus „atsinaujinančiųjų išteklių energija“, „pirminė energija“ ir 

„antrinė energija“, visiškai suprasti terminus; 

 būtinybė skubiai spręsti susidariusią situaciją ir taupyti energiją bei skatinti inovacijas 

trumpuoju laikotarpiu; 

 būtinybė užtikrinti teisingą pertvarką visapusiškai įtraukiant socialinius partnerius ir socialinės 

apsaugos sistemoms ir viešųjų paslaugoms numatant pagrindinį vaidmenį;  

 būtinybė Europos Sąjungai imtis lyderės vaidmens šalių konferencijoje (COP 26) ir, apskritai, 

rodyti pavyzdį; 

 būtinybė išanalizuoti grėsmes ir galimybes visose srityse, pvz., žemės ūkio sektoriuje; 

 kai kurie pabrėžė, kad branduolinė energija yra švari ir kad pigi energija yra gyvybiškai svarbi 

pramonės plėtrai ir techninėms inovacijoms; 

 plataus požiūrio taikymas energijos ir išteklių taupymo klausimais; 

 svarba, apskritai, svarstyti žiedinės ekonomikos klausimą; būtinybė aptarti pakartotinio 

medžiagų naudojimo, netausaus vartojimo daromo neigiamo poveikio aplinkai ir greito 

prietaisų nusidėvėjimo klausimus; 

 būtinybė, apskritai, sutelkti dėmesį į tvarumą, taip pat kaip į verslo modelį, ir užkirsti kelią 

ekologiniam manipuliavimui; 

 pareiga suvokti ne tik klimato kaitos poveikį, bet ir šiame kontekste taikomas priemones 

konkrečioms vietovėms, bendruomenėms ir pažeidžiamiems piliečiams. Lygybei šiame 
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kontekste (kokybiškų darbo vietų kūrimas ir darbuotojų teisių paisymas naujose vertės 

grandinėse, užimtumas, kova su socialiniu dempingu) ir lyčių aspektui tenka ypatinga svarba;  

 prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių derinimas su klimato kaitos švelninimo 

pastangomis;  

 kalbant apie transportą dažnas nebuvimas kaimo vietose ekologiškų alternatyvų; automobilis 

reikalingas, pvz., kad galima būtų nuvykti pas gydytoją arba į darbą; 

 būtinybė spręsti taršos ir atliekų klausimus – taip pat buvo ypač paminėta vandens kokybė; 

 būtinybė siekti socialiai tvarios klimato apsaugos; 

 būtinybė sudaryti sąlygas visuomenei naudotis gamta, galbūt „teise į gamtą“, tačiau be 

perteklinio ir netvaraus turizmo; 

 dvejopos pertvarkos ir ypač IT sektoriaus, inovacijų ir tvarios infrastruktūros kūrimo (siekiant 

kovoti su klimato kaitos poveikiu) ir investicijų į technologinę pažangą didinimo svarba; 

 būtinybė atsižvelgti į kiekvieno regiono ypatumus, įskaitant visas galimybes ir apribojimus; 

 būtinybė žinoti, kad ekspertų prielaidos praeityje buvo klaidingos ir kad visos priemonės turi 

būti suderintos; 

 perėjimas nuo rinkodara grindžiamos prie žmonių gerove grindžiamos strategijos (angl. „from 

marketing to mattering“) ir tvarių verslo modelių kūrimas; 

 dėmesio sutelkimas į komunikaciją plačiąja prasme ir naujų idėjų baimės mažinimas; 

 kritiškas dabartinės energijos subsidijų sistemos, taip pat ir PVM sistemų sveikiems ir 

ekologiškiems produktams įvertinimas, užtikrinant sąžiningą ir tvarią sistemą; 

 švietimo svarba, taip pat būtinybė numatyti realias pasekmes ir sankcijas tiems, kurie daro žalą 

aplinkai, stiprinti biologinės įvairovės apsaugą ir nustatyti ekocidą kaip nusikaltimą; 

 priemonės ir finansavimas, kuriais siekiama palengvinti teisingą perėjimą prie ekologiškesnės 

politikos, įskaitant socialines sąlygas.  

 
Kalbant apie narių lūkesčius dėl darbo grupės rezultatų, buvo taip pat nurodyti tokie aspektai: 
 
 būtinybė atidžiai išklausyti piliečius šiame procese ir atsižvelgti į idėjų pritaikomumą ir jų 

poveikį žmonėms ir visuomenei; 

 aiškus suvokimas, ką galima pasiekti ir kokiu lygmeniu (Europos, nacionaliniu, vietos);  

 būtinybė turėti aiškius visų lygmenų ir visų susijusių (tarptautinių) organizacijų 

įsipareigojimus; 

 būtinybė pripažinti per kelerius pastaruosius metus padarytą pažangą, tačiau ateityje 

išsaugoti platų užmojį; 

 darbo grupės pageidavimas parengti aiškias, sykiu labai praktines ir lengvai įgyvendinamas 

rekomendacijas; 

 būtinybė užtikrinti tinkamus svarstymus ir neskubėti priimti teisės aktų ar Konferencijos 

išvadų;  

 būtinybė pateikti konkrečių ir praktinių pasiūlymų; 

 būtinybė struktūruoti darbo grupės darbą ir užtikrinti tinkamą Parlamento narių 

informavimą; 

 būtinybė kaip darbo grupei pasiekti konkrečių rezultatų, kad būtų galima įnešti savo indėlį į 

plenarinės sesijos darbą; 

 tai, kad skaitmeninės platformos indėlis neturėtų būti konfidencialus; 

 būtinybė, kad darbo grupės rezultatai būtų pateikti raštu. 

 
3. Pirmininkės baigiamosios pastabos 
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Baigdama posėdį pirmininkė padėkojo visiems nariams už jų indėlį ir pažymėjo, kad kai kurie 
klausimai jau minimi reguliariai.  Atrodo, plačiai pritariama minčiai, jog būtina greitai imtis veiksmų. 
Taip pat akivaizdu, kad visos priemonės turi būti socialiai priimtinos. Kad galėtume pasiekti 
pažangos, turime šviesti žmones ir diegti inovacijas, pasinaudodami visais turimais moksliniais 
duomenimis. 
 
Pirmininkė patikino narius, kad kitas darbo grupės posėdis bus struktūriškesnis, pagrįstas 
informaciniais dokumentais, Europos piliečių forumų indėliu ir tarpinėmis ataskaitomis, ir kad 
narių bus paprašyta surikiuoti pirmenybės tvarka klausimus, kurie bus svarstomi kitame posėdyje. 
Pirmininkė nurodė, kad kitas darbo grupės posėdis vyks gruodžio mėn. plenarinės sesijos metu, ir 
užbaigė posėdį.  
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II Priedas. Darbo grupės klimato kaitos ir aplinkos klausimais narių sąrašas   
 

Pirmininkė:  Anna PASKOVÁ  (Taryba)  

    

Vardas Pavardė Sudėtinė grupė 

      

Pieyre-Alexandre  ANGLADE Nacionaliniai parlamentai 

Muhterem ARAS Regionų komitetas 

Alexandra  ATTALIDES Nacionaliniai parlamentai 

Claudia BANU Nacionaliniai parlamentai 

Hildegard BENTELE Europos Parlamentas 

Pascal BOLO Socialiniai partneriai 

Manuela  BORA Vietos / regiono atstovė 

Maria CINQUE Europos piliečių forumai 

Esther DE LANGE Europos Parlamentas 

Sándor DÉNESI Europos piliečių forumai 

Herbert DORFMANN Europos Parlamentas 

Eleonora EVI Europos Parlamentas 

Claudia GAMON Europos Parlamentas 

Olgierd  GEBLEWICZ Regionų komitetas 

Leonore  GEWESSLER Taryba 

Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Taryba 

Elisabeth  
GUIGOU 

Nacionaliniai piliečių forumai / 
renginiai 

Valentina GUTKAS 
Nacionaliniai piliečių forumai / 

renginiai 

Patrizia  HEIDEGGER Pilietinė visuomenė 

Dorin HELL Europos piliečių forumai 

Reiner Gerd HOFFMANN 
Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas 

Birgit  HONÉ Nacionaliniai parlamentai 

Laura HUHTASAARI Europos Parlamentas 

Jens  JOEL Nacionaliniai parlamentai 

Hajnalka  JUHÁSZ Nacionaliniai parlamentai 

Thilde KARLSSON Europos piliečių forumai 

Bojan  KEKEC Nacionaliniai parlamentai 

Alban LAVAUD Europos piliečių forumai 

Cillian  LOHAN 
Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas 

Jani  MÄKELÄ Nacionaliniai parlamentai 

Éva MÉSZÁROS Europos piliečių forumai 

Haus MOLLENHAUER Europos piliečių forumai 

Anna  PASKOVÁ Taryba 

Marko  PAVIĆ Nacionaliniai parlamentai 

Rossella PELLARIN Europos piliečių forumai 
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Zita  PLEŠTINSKÁ Nacionaliniai parlamentai 

Augusts REDOVIČS Europos piliečių forumai 

Caterina RENDE DOMINIS 
Nacionaliniai piliečių forumai / 

renginiai 

María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Europos Parlamentas 

Hélène  RYCKMANS Nacionaliniai parlamentai 

Andreas SCHIEDER Europos Parlamentas 

Jitka  SEITLOVÁ Nacionaliniai parlamentai 

Virginijus SINKEVICIUS Europos Komisija 

Livia SPERA Socialiniai partneriai 

Beata SZYDŁO Europos Parlamentas 

Vera TAX Europos Parlamentas 

Nils TORVALDS Europos Parlamentas 

László TRÓCSÁNYI Europos Parlamentas 

Juliane UNBEREIT Europos piliečių forumai 

Adina VALEAN Europos Komisija 

Judit VARGA Taryba 

Miltiadis  VARVITSIOTIS Taryba 

Ana Paula  ZACARIAS Taryba 

    

    
 


