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DARBO GRUPĖS KLIMATO IR APLINKOS KLAUSIMAIS PENKTOJO 

POSĖDŽIO  

PROTOKOLO SANTRAUKOS PROJEKTAS 

2022 m. kovo 11 d., penktadienis, 9.00–11.00 val. 

 

1) Įžanginis pirmininkės žodis 

Pirmininkė Anna Pasková pasmerkė Rusijos invaziją į Ukrainą ir buvo surengta tylos minutė.  

 

A. Pasková pristatė keletą pagrindinių aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti atsižvelgiant į šią 

krizę:  

– dar didesnį poreikį dekarbonizuoti ES ir mažinti jos priklausomybę nuo naftos ir dujų importo 

iš Rusijos (t. y. daugiau dėmesio skirti saugumo komponentui, kuris jau anksčiau buvo 

įtrauktas į žaliąjį kursą),  

– solidarumą, susijusį su nuosavo kapitalo iššūkiais ir energijos kainomis (teisinga pertvarka 

taip pat reiškia tvirtą pertvarką), 

– tai, kad klaidinanti informacija yra iššūkis, 

– žemės ir gamtos apsaugą, nes tai yra strateginiai ištekliai (žemės ūkis, aplinka, tvari ir žiedinė 

ekonomika), 

– tai, kad ES vertybės apima stiprią visuomenę ir skaidrų bei dalyvavimu grindžiamą požiūrį. 

 

Pirmininkė informavo apie šiuos tolesnius veiksmus:  

– remdamasis rekomendacijų projektais pasiūlymus rengs sekretoriatas (remiantis trimis 

šaltiniais, t. y. Europos piliečių grupių ir nacionalinių grupių rekomendacijomis, keitimusi 

idėjomis skaitmeninėje platformoje ir diskusijomis plenariniuose posėdžiuose bei darbo 

grupėse), 

– pasiūlymai bus išversti į visas kalbas ir išsiųsti grupei kitą savaitę, 

– grupės nariai turėtų atsiųsti pastabas raštu iki 6-ojo darbo grupės posėdžio, 

– tarpiniai darbo grupės diskusijų rezultatai bus pristatyti kovo 25–26 d. vyksiančioje 

Konferencijos plenarinėje sesijoje, 

– pirmininkė paragino dalyvius suderinti pozicijas atitinkamose darbo grupės sudedamosiose 

dalyse ir nustatyti bendru sutarimu pagrįstus pasiūlymus. 

 

Europos piliečių forumo (ECP) atstovas Dorin Hell pabrėžė, kad įvykiai Ukrainoje sutelkia 

visą dėmesį į save, tačiau vis dar reikia imtis skubių veiksmų dėl planetos apsaugos, todėl grupė 

turėtų teikti rekomendacijas ir nustatyti tikslus klimato ir aplinkos srityje taip pat aktyviai kaip 

ir iki šiol. 

 

2) Diskusijos 

Diskusijos vyko šių sričių klausimais:  

(i) klimatas, aplinka, energija ir transportas,  
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(ii) žemės ūkis, maisto gamyba, biologinė įvairovė, ekosistemos, tarša,  

(iii) tvarus vartojimas, pakuotės ir gamyba,  

(iv) informavimas, informuotumas ir dialogas.  

 

Pagrindiniai iškelti atskirų temų klausimai 

 

1. Klimatas, aplinka, energija ir transportas 

 

– Energijos tiekimo saugumo užtikrinimas ir ES energetinės priklausomybės mažinimas tapo 

dar svarbesni dabartinėmis aplinkybėmis (didesnis dėmesys atsinaujinantiesiems energijos 

ištekliams ir taupesniam energijos vartojimui; investicijos į atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

ir pereinamųjų energijos šaltinių infrastruktūrą; paramos moksliniams tyrimams ir inovacijoms 

didinimas; poreikis pritaikyti ir paspartinti teisės aktų ir procedūrų planavimą, poreikis sukurti 

ES energetikos sąjungą; parama tvariam judumui ir viešojo transporto modernizavimui; 

poreikis apsvarstyti visų trečiųjų valstybių, iš kurių kelios turi problemų žmogaus teisių ir 

ekologijos srityse, energijos tiekėjų poveikį geopolitiniu bei saugumo aspektais). 

– Įsipareigojimo siekti plataus užmojo pasaulinių klimato tikslų (2030 m. ir 2050 m. poveikio 

klimatui neutralumo tikslų) ir platesnių Europos žaliojo kurso tikslų išlaikymas ir žaliosios 

pertvarkos paspartinimas, nors ir trumpuoju laikotarpiu tai turi būti pritaikyta prie būtinų 

priemonių (ir su jomis suderinta), kad būtų išvengta stygiaus ir užtikrinta visuomenės gerovė.  

– Kai kurie dalyviai pasisako už tai, kad būtų peržiūrėti taikomi pertvarkos pereinamųjų 

laikotarpių arba didesnio ir švaresnių pereinamojo laikotarpio energijos šaltinių naudojimo 

terminai, prireikus naudojant poveikio mažinimo technologijas, pvz., anglies dioksido filtrus ir 

saugojimą, naujus SGD terminalus arba nuosavų išteklių gavybą ES, ekologišką vandenilį, o 

kiti dalyviai teigia, kad dėl krizės negalima sugrįžti į praeitį; taip pat buvo pažymėta, kad 

gamtinės dujos yra svarbios trąšų gamybai.  

– Suvokimas, kad labai svarbu skubiai imtis visų būtinų ir galimų priemonių ir supratimas, kad 

labai padidės investicijų į infrastruktūrą ir kompensacijų poreikis. 

– Reikėtų atsižvelgti į nacionalinių aplinkybių ir energijos rūšių derinio skirtumus. Taip pat 

reikėtų atsižvelgti į kitas nacionalines sąlygas (pvz., pradinę padėtį, geografinę padėtį, poreikį 

sujungti atokius regionus, perkamąją galią ir t. t.). 

– Reikėtų atsižvelgti į naująjį Europos Komisijos komunikatą dėl energetikos (REPowerEU). 

– Darbotvarkėje didesnę svarbą dabar įgavo įperkamumo (ypač atsinaujinančiųjų išteklių) 

klausimai ir platesni socialiniai aspektai (parama piliečiams ir darbuotojams; teisingesnės 

mokesčių sistemos teisingai pertvarkai finansuoti; išankstinis fondų, susijusių su Europos 

žaliuoju kursu ir energijos nepritekliumi, finansavimas). 

– Karas Ukrainoje rodo pavojus, kurie kyla atsisakius alternatyvių arba pereinamojo laikotarpio 

energijos gamybos šaltinių (pvz., turėtų būti persvarstytas branduolinės energijos naudojimas), 

taip pat galimą riziką, kai taikiniu tampa atominė elektrinė. 

 

 

2. Žemės ūkis, maisto gamyba, biologinė įvairovė, ekosistemos, tarša 
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– Poreikis imtis priemonių prieš pernelyg intensyvų ūkininkavimą ir gamybą (su didelėmis 

žemės, klimato ir aplinkos sąnaudomis) ir nustatyti aiškias sąvokų apibrėžtis; žemės ūkyje 

taikyti žiedinės ekonomikos principus. 

– Tvirtesnė parama ekologiniam ir tvariam ūkininkavimui (vidaus gamybos už tinkamą kainą 

skatinimas), nors pažymima, kad jau dabar biologiniam ūkininkavimui skiriama didesnė 

parama nei tradiciniam ūkininkavimui. 

– Parama moksliniams tyrimams siekiant sukurti tvaresnius, mažiau taršius ir aplinkai mažiau 

kenksmingus pesticidus. 

– Daugelis energetikos klausimų taip pat yra susiję su žemės ūkiu, todėl karas Ukrainoje sukels 

tiekimo sukrėtimą pasaulio rinkoms. Savarankiškas apsirūpinimas maistu, pašarais, energija ir 

trąšomis prieinamomis kainomis ir tiekimo saugumas yra tarpusavyje susiję ir turėtų būti 

pagrindinis šio sektoriaus tikslas (pvz., kovoti su karo poveikiu gamybai ir kainoms, sumažinti 

didelę ES priklausomybę nuo likusio pasaulio, plėsti vertikalųjį žemės ūkį ir sodininkystė 

miestuose).  

– BŽŪP reforma, kuria siekiama remti ne tik tvarumą, bet ir tiekimo saugumą ir išvengti 

trūkumo. Taip pat poreikis atsižvelgti ir į trumpalaikes rizikos mažinimo priemones ir į 

ilgalaikius tvarumo tikslus, pvz., aptariant priemones. 

– Buvo paminėti kultūriniai aspektai, pvz., perteklinis vartojimas, globalizacija ir santykių su 

maistu praradimas. 

– Poreikis stiprinti mokslinius tyrimus ir inovacijas. 

– Sutelkti dėmesį į tvarumo ir našumo derinį; vengti gamybos perkėlimo į mažiau tvarius 

tarptautines konkuruojančias šalis.  

– Turėtų būti daugiau rekomenduojama atželdinti miškus (teisės aktai, kuriais įmonės 

įpareigojamos atsodinti miškų plotus). 

– Ūkininkų apmokymas siekiant tvaresnio žemės ūkio; ekologiškų darbo vietų kūrimas. 

– Socialinių klausimų sprendimas: socialinis dempingas ir perėjimas prie geresnių darbo vietų, 

kad sektorius būtų tvaresnis ir būtų išvengta aukštų kainų. 

– Informavimo ir švietimo mokyklose priemonės, didelio masto informavimo apie sveiką 

maistą ir gamybą kampanijos. 

– Griežtesnės bičių apsaugos priemonės. 

 

3. Tvarus vartojimas, gamyba 

 

– Europos lygmeniu jau nuveikta daug, tačiau rezultatus galima dar labiau pagerinti. – Padėties 

gerinimas visoje ES gerinant gamybos ir (arba) vartojimo modelius ir remontui skirtas 

paslaugas; su elgsena susijusios priemonės, infrastruktūros gerinimas. 

– Tinkamas žiedinės ekonomikos veikimas (dažniau remontas ir pakartotinis naudojimas, o ne 

perdirbimas, patvaresni gaminiai). 

– Naujos žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimas (teisė į remontą, ilgesnės 

prieinamos ir tinkamos atsarginės dalys, garantijos). 

– Ekologinio projektavimo priemonės (produktų projektavimas taip, kad juos būtų lengviau 

taisyti). 

– Kadangi vartotojai prašo daugiau informacijos, galimybė pradėti taikyti vieningą ženklinimą 

arba ekologinį ženklą, arba skaitmeninį produkto naudojimo laikotarpio, taisymo galimybių ir 
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t. t. pasą. Tačiau Europos įmonėms turi būti sudarytos tokios pačios sąlygos kaip ir 

importuojamiems produktams, o aukšti standartai neturi lemti protekcionizmo.  

– Grąžinti perdirbtas antrines žaliavas į rinką ir gamybos gyvavimo ciklus. 

– Socialinių sąlygų iškėlimas (visos ES ir valstybės narės turėtų finansuoti pastangas ir 

kampanijas, kuriomis skatinamas tvarus vartojimas, pvz., viešųjų pirkimų srityje, įtraukti 

reikalavimus dėl darbo sąlygų užtikrinimo, taip pat ir kitose srityse, pavyzdžiui, viešųjų 

pirkimų ir prekybos politikos srityse). 

 

4. Informavimas, informuotumas ir dialogas 

– Informacijos prieinamumo, skaidrumo ir patikimumo didinimas (ES turi sukurti specialią 

informacinę tinklavietę apie tyrimus, skirtą informuotumui didinti). 

– Švietimas yra pagrindinė visų rekomendacijų įgyvendinimo priemonė (kad piliečiai galėtų 

priimti informacija pagrįstus sprendimus). 

– Aplinkosaugos aspektų įtraukimas į švietimą (daugiausia dėmesio skiriant vaikams, pvz., 

įtraukimas į mokyklų programas). 

– Sąžininga ES pagamintų produktų ir iš ES nepriklausančių šalių importuojamų produktų 

konkurencija. 

 

3) Pirmininkės išvados 

Pirmininkė padėkojo dalyviams už jų pastabas ir nurodė, kad kitas posėdis vyks 2022 m. kovo 

25 d. per II-ąją konferencijos plenarinę sesiją. 

 

 

 


