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PROTOKOLO SANTRAUKOS PROJEKTAS 

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

2022 m. balandžio 1 d., penktadienis, 17.00–19.00 val. 

 

Darbo grupė nuotoliniu būdu susitiko, kad baigtų diskusijas dėl pasiūlymų projektų Konferencijos 

plenarinei sesijai; dėl II veiksmų grupės „Klimato kaita, energetika ir transportas“, dėl III veiksmų 

grupės „Tvarus vartojimas, pakavimas ir gamyba“ ir dėl IV veiksmų grupės „Informavimas, 

sąmoningumo didinimas, dialogas ir gyvenimo būdas“.  

 

1. Pirmininkės ir grupės atstovo įžanginis žodis  

 

Pirmininkė ir atstovas spaudai padėkojo nariams už iki šiol atliktą darbą. Pirmininkė paaiškino, kad 

darbas bus sutelktas į likusius klausimus. 

 

2. Keitimasis 

 

Posėdyje dalyvavęs Komisijos narys J. Wojciechowski paaiškino, kaip bendros žemės ūkio politikos 

(BŽŪP) reforma gali padėti įgyvendinti piliečių rekomendacijas, be kita ko, skatinant tvarumą aplinkos, 

socialiniu ir ekonominiu požiūriu ir remiant pastangas kovoti su klimato kaita, išsaugoti gamtos 

išteklius ir atkurti biologinę įvairovę, taip sudarant svarbų Europos žaliojo kurso ramstį. Komisijos narys 

atkreipė dėmesį į keletą BŽŪP priemonių, kuriomis siekiama pereiti prie ekologiškesnio ir tvaresnio 

ūkininkavimo, pavyzdžiui, ekologines sistemas ir paramą ūkininkams, siekiant remti pragyvenimo 

šaltinius ir užtikrinti, kad kaimo vietovės klestėtų. Komisijos narė taip pat pabrėžė, kad karas Ukrainoje 

ir pandemija išryškino didžiulę aprūpinimo maistu svarbą, ir priminė neseniai paskelbtą Komisijos 

komunikatą (priimtą kovo 23 d.), kuriame išdėstyti keli veiksmai, siekiant užtikrinti aprūpinimą maistu.  

 

3 tikslas: kovoti su klimato kaita ir stiprinti Europos energetinį saugumą atsižvelgiant į geopolitines 

aplinkybes, taip pat aprūpinti Europos gyventojus pakankama, įperkama ir tvaria energija, kartu 

išlaikant pasaulinių lyderių pozicijas ir paisant pasaulinių klimato apsaugos tikslų.  

 

Diskutuojant, pradedant nuo 3 tikslo 9 priemonės, buvo aptarti toliau išvardinti klausimai ir 

pasiūlymai. 
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➢ Be kita ko, buvo paminėti šie pasiūlymai dėl teksto papildymų: finansinė parama, susijusi su 

CO2 filtrais, kovos su mokestiniu sukčiavimu priemonėms po pereinamojo laikotarpio, parama 

nuostoliams ir žalai atlyginti, salų regionams.  

➢ Diskusijose daugiausia dėmesio skirta priemonėms, susijusioms su investicijomis į energijos 

kaupimą ir klimatui nekenkiančias technologijas bei inovacijas.  

➢ Buvo aptartas poreikis nebesubsidijuoti iškastinio kuro ir neteikti finansavimo tradicinei dujų 

infrastruktūrai. Nors iš esmės susitarta dėl poreikio pereiti prie tvaresnių energijos šaltinių, 

nariai taip pat pabrėžė, kad dabartinėje geopolitinėje padėtyje išryškėjo energetinio saugumo 

poreikis ir kad palaipsnis atsisakymas yra ilgalaikis tikslas, tačiau reikia nustatyti pereinamąjį 

laikotarpį. 

 

4 tikslas: užtikrinti aukštos kokybės, modernią ir saugią infrastruktūrą ir judumą, be kita ko, kaimo 

vietovėse, visų pirma pasitelkiant viešąjį transportą. 

 

Diskutuojant buvo aptarti toliau išvardinti klausimai ir pasiūlymai. 

➢ Be kita ko, buvo paminėti šie pasiūlymai dėl teksto papildymų: žalioji infrastruktūra, salų 

regionai, ypač kaimo vietovės, saugumas, visa su pajamomis susijusi dviračių transporto 

infrastruktūra, kur yra patikimų alternatyvų. 

➢ Iš esmės susitarta dėl tikslo formulavimo ir diskusijose daugiausia dėmesio skirta 

infrastruktūros žalinimo poreikiui ir ypatingoms aplinkybėms, su kuriomis susiduria salų 

valstybės ir (arba) atokios vietovės. 

➢ Diskutuojant dėl trumpų atstumų skrydžių apribojimų buvo iškelti klausimai dėl praktinių 

sunkumų konkrečiuose regionuose ir kitų problemų, dėl kurių atsirado kompromisas, susijęs 

su trumpų atstumų skrydžių apribojimu ir patikimomis alternatyvomis bei rekomendacija dėl 

traukinių tinklo gerinimo.  

➢ Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl poreikio atsižvelgti į socialinius ir teisingumo aspektus, 

t. y. į subsidijas ir paskatas pereiti prie visai netaršaus judumo. 

 

5 tikslas: Europos Sąjungoje tinkamiau naudoti ir tvarkyti medžiagas, kad jos ekonomika taptų 

savarankiškesnė, joje būtų plačiau taikomas žiedinės ekonomikos modelis ir ji būtų mažiau 

pažeidžiama. Užtikrinti geresnius, tvarius ES produktus bei gamybą ir skatinti žiedinę ekonomiką. 

Užtikrinti, kad produktai atitiktų bendrus ES aplinkosaugos standartus (kad produktus būtų galima 

ilgiau naudoti, taisyti ir perdirbti). 

 

Diskutuojant buvo aptarti toliau išvardinti klausimai ir pasiūlymai. 

➢ Be kita ko, buvo paminėti šie pasiūlymai dėl teksto papildymų: žaliasis vandenilis, QR kodas, 

griežtesni standartai, mažiau priklausomi, ES rinkai pateikiami gaminiai, skaitmeninis 

produkto pasas, maisto švaistymo prevencija, ES tvarios tekstilės strategija.  

➢ Buvo pasiūlyta, kad su standartais susijusi priemonė, palyginti su gamybos standartais, būtų 

konkretesnė ir griežtesnė, taip pat konkrečiai apimtų importuojamus produktus. 

➢ Narys iškėlė mintį, kad pasaulinių tiekimo grandinių peržiūros priemonėje turėtų būti 

paminėtas žemės ūkis, tačiau ji neturėtų apsiriboti tik žemės ūkiu.  
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➢ Kalbant apie su atliekomis susijusią priemonę, buvo pasiūlyta aiškiau išdėstyti, kaip visų pirma 

išvengti atliekų, nustatant geresnius prevencijos ir pakartotinio naudojimo ir (arba) 

perdirbimo tikslus. Pasiūlymas sujungti su atliekomis susijusias priemones buvo palankiai 

įvertintas.  

➢ Dėl užstato grąžinimo sistemų buvo pasiūlyta nustatyti pažangius konteineriams taikomus 

standartus.  

➢ Iškeltas klausimas dėl teisės į remontą siekiant kovoti su nusidėvėjimu ir pabrėžta, kad svarbu, 

jog atsarginės dalys būtų prieinamos ilgesnį laiką.   

➢ Formuluotė apie antrines žaliavas rinkoje buvo performuluota, siekiant sukurti tikrą rinką ir 

pateikti nuostatų dėl antrinių medžiagų kiekio produktuose.  

➢ Dėl priemonės, susijusios su mados gaminiais, buvo pasiūlyta remtis ES tvarios tekstilės 

strategija.  

 

6 tikslas: plėtoti žinias, sąmoningumą ir dialogą aplinkos, klimato kaitos, energijos vartojimo ir 

tvarumo klausimais. 

 

Diskutuojant buvo aptarti toliau išvardinti klausimai ir pasiūlymai. 

➢ Be kita ko, buvo paminėti šie pasiūlymai dėl teksto papildymų: švietimas, interaktyvus 

mokymasis, mokymasis visą gyvenimą, raštingumas tvarumo srityje. 

➢ Iškelta mintis, kad pirminėje Europos piliečių forumo rekomendacijoje kalbama apie 

„interaktyvią faktų tikrinimo platformą“, ir nariai sutiko, kad tai turėtų būti įtraukta.  

➢ Kai kurie nariai pabrėžė, kad su švietimu ir mokymo medžiaga susijusios priemonės turėtų 

apimti mokymosi visą gyvenimą aspektą, atsižvelgiant į perkvalifikavimo bei mokslinių tyrimų 

poreikį.  

➢ Diskutuojant dėl priemonės, susijusios su ES vaidmens ir veiksmų aplinkos ir švietimo srityje 

stiprinimu, vienas narys priminė, kad šios sritys priklauso valstybių narių kompetencijai.  

➢ Kalbant apie augalinę mitybą, piliečiai pasiūlė rasti tinkamą pusiausvyrą ir siekti sinergijos su 

panašiomis Sveikatos darbo grupės priemonėmis.  

➢ Kiti nariai pabrėžė, kad naudojant žemės ūkio paskirties žemę svarbu daugiau dėmesio skirti 

ne gyvūnų šėrimui, o didesniam ES savarankiškumui maisto gamybos srityje.  

  

3. Baigiamasis pirmininkės žodis 

 
Pirmininkė ir darbo grupės atstovas užbaigė posėdį, nurodydami, kad antrasis pasiūlymų projektas bus 

išplatintas pirmadienį, ir primindami nariams, kad paskutinis darbo grupės posėdis vyks balandžio 7 d. 

 


