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PROTOKOLO SANTRAUKOS PROJEKTAS 

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

2022 m. kovo 25 d., penktadienis, 9.00–11.30 val. ir 14.00–16.00 val. 

 

1. Pirmininkės ir grupės atstovo įžanginis žodis  

Pirmininkė paaiškino, kad posėdžių tikslas – aptarti pirmąjį pasiūlymų projektą. Šis projektas buvo 

išplatintas ir turėtų būti laikomas atskaitos tašku. Šiandien vykstančiuose posėdžiuose ir kituose 

dviejuose darbo grupės posėdžiuose turėtų būti parengta galutinė šių pasiūlymų redakcija, kad jie būtų 

pateikti Konferencijos plenarinei sesijai. Piliečių atstovas pabrėžė, kad reikia būti produktyviems ir 

sutelkti dėmesį, kad būtų galima pateikti konkrečius ir tinkamus pasiūlymus.  

 

3. Pradinių pasiūlymų projektų pristatymas ir aptarimas siekiant pateikti pasiūlymų projektus kovo 

26 d. plenariniame posėdyje 

Toliau vykusiose diskusijose buvo iš esmės pritarta daugeliui pasiūlymų ir pateikta keletas minčių, kaip 

juos toliau plėtoti. Posėdžiuose buvo aptartas 1 pasiūlymas, 2 pasiūlymas ir 3 pasiūlymo dalis. 

 

1 pasiūlymas – užtikrinti saugią, tvarią, klimato atžvilgiu atsakingą įperkamo maisto gamybą, 
atitinkančią tvarumo principus, aplinkos apsaugos ir biologinės įvairovės bei ekosistemų apsaugos 
tikslus 
 

Diskutuojant buvo aptarti toliau išvardinti klausimai ir pasiūlymai. 

➢ Be kita ko, buvo paminėti šie pasiūlymai dėl teksto papildymų: teisinga pertvarka, tvarūs 

ūkininkų pragyvenimo šaltiniai, poreikis užtikrinti aprūpinimą maistu, maisto įperkamumas, 

ūkininkų mokymas, inovacijos, tikslusis ūkininkavimas, tvaresnė maisto gamyba, žuvininkystė 

ir mėlynoji ekonomika, ekologinio ūkininkavimo paskatos, maisto atliekų mažinimas. 

➢ Ne kartą buvo iškeltas klausimas dėl dabartinės geopolitinės padėties, ypač dėl poreikio 

užtikrinti aprūpinimą maistu. 

➢ Keletą kartų pabrėžta, kad svarbu pereiti prie tvaresnių gamybos, vartojimo ir ūkininkavimo 

metodų.  

➢ Taip pat buvo pabrėžta, kad reikia užtikrinti geras darbo sąlygas ir pragyvenimo šaltinius 

ūkininkams. 

➢ Nariai aptarė užmojus mažinti pesticidų naudojimą ir subsidijų ekologiniam ūkininkavimui bei 

ekologinių sistemų naudojimui apimtį. 

➢ Nariai pritarė, kad reikia mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir poveikį aplinkai, be kita ko, 

pasitelkiant mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokymą. 

➢ Apskritai nemažai narių nurodė teisingos ir žaliosios pertvarkos poreikį. 
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➢ Atkreiptas dėmesys į gyvūnų gerovę ir tvarumą mėsos gamybos ir gyvūnų vežimo srityje, taip 
pat į poreikį stiprinti veisimo ir šėrimo ryšį. 

➢ Nariai nesusitarė dėl vietos produktų pirkimo kvotų dideliems tarptautiniams prekybos 
centrams nustatymo, tačiau pabrėžė, kad reikia remti vietos produktus ir trumpas tiekimo 
grandines. 
 

2 pasiūlymas – biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, visų rūšių taršos panaikinimas 
Diskutuojant buvo aptarti toliau išvardinti klausimai ir pasiūlymai. 

➢ Be kita ko, buvo paminėti šie pasiūlymai dėl teksto papildymų: atkurti biologinę įvairovę ir 

kraštovaizdį, didinti informuotumą apie taršą, savivaldybių vaidmuo, miesto miškai, gaisrų 

sunaikinti miškai, aplinką tausojanti laivyba, kova su tarša mikroplastiku, nekeliant pavojaus 

aprūpinimo maistu saugumui. 

➢ Nariai aptarė taršos panaikinimą, nurodydami poreikį būti realistiškiems, tačiau taip pat 

plataus užmojo ir ilgalaikės vizijos poreikį, atsižvelgiant į jau nustatytus tikslus. 

➢ Buvo pabrėžta bendra geresnio saugomų teritorijų valdymo bei biologinės įvairovės apsaugos 

ir atkūrimo svarba, taip pat nurodyta, kad svarbu nekelti pavojaus aprūpinimo maistu 

saugumui.  

➢ Daug narių pabrėžė apdulkinančių ir vietinių vabzdžių svarbą, įskaitant galiojančių reglamentų 

vykdymo užtikrinimą šioje srityje. 

➢ Kai kurie nariai siūlė ir parėmė sunaikintų miškų atželdinimą, ypač po miškų gaisrų. 

 

3 pasiūlymas – kovoti su klimato kaita ir stiprinti Europos energetinį saugumą atsižvelgiant į 

geopolitines aplinkybes, taip pat pakankamai aprūpinti Europos gyventojus įperkama ir tvaria 

energija, kartu išlaikant pasaulinių lyderių pozicijas ir paisant pasaulinių klimato apsaugos tikslų 

 

Diskutuojant buvo aptarti toliau išvardinti klausimai ir pasiūlymai. 

➢ Be kita ko, buvo paminėti šie pasiūlymai dėl teksto papildymų: daugiau investuoti į 

atsinaujinančiuosius energijos išteklius, saugojimo metodai, užtikrinti teisingą pertvarką, 

įtraukti žmogaus teises ir ekologinius aspektus. 

➢ Pasiūlyta aptariant tikslą ir priemones geriau atskirti klimato kaitos ir energetinio saugumo 

klausimus. 

➢ Keletas narių pabrėžė, kad reikia pereiti prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių, taip pat 

mažinti energetinę priklausomybę. 

➢ Vykdant bendrą energetikos politiką reikėtų atsižvelgti į geopolitinę padėtį, žmogaus teises, 

ekologinius aspektus, gerą valdymą ir teisės viršenybę trečiosiose šalyse tiekėjose. 

➢ Nebuvo pasiektas bendras sutarimas dėl branduolinės energijos vaidmens energetikos 

pertvarkos metu. 

➢ Aptartas energijos vartojimo efektyvumo poreikis ir vartojimo mažinimas, be kita ko, gerinant 

pastatų izoliaciją. 

➢ Apsvarstyta galimybė, kai elektrifikacija yra sudėtinga, naudoti ekologišką vandenilį. 

➢ Aptartas energijos kaupimo klausimas. 

 

4. Baigiamasis pirmininkės žodis 
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Pirmininkė paaiškino, kad sekančią dieną vyksiančiame plenariniame Konferencijos posėdyje bus 

pristatyti pasiūlymų apmatai ir konkrečios jų priemonės. Pirmininkė užbaigė posėdį nurodydama, kad 

reikia papildomų darbo grupės posėdžių, kurie galėtų įvykti balandžio 1 d. 

 
 


