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PROTOKOLO SANTRAUKOS PROJEKTAS 

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

2022 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis, 18.00–21.00 val. 

 

1. Pirmininkės ir grupės atstovo įžanginis žodis  

Pirmininkė paaiškino, kad šis posėdis bus galutinis darbo grupės posėdis, o posėdžio tikslas – parengti 

galutinę plenarinei sesijai skirtų pasiūlymų projektų redakciją. Ji pabrėžė, kad padaryta didelė pažanga, 

tačiau reikia aptarti paskutinius neišspręstus klausimus. Keičiantis nuomonėmis visi pasiūlymai buvo 

nagrinėjami atskirai atvirkštine tvarka.  

 

2. Keitimasis nuomonėmis 

 

1 TIKSLAS: 

užtikrinti saugią, tvarią, teisingą, klimato atžvilgiu atsakingą įperkamo maisto gamybą, laikantis 

tvarumo principų, saugant aplinką, užtikrinant biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugą bei 

apsirūpinimo maistu saugumą 

Kalbant apie 1 tikslą, iškeltas poreikis pabrėžti žaliosios ir mėlynosios ekonomikos svarbą ir susitarta 

dėl 1 priemonės pakeitimo, t. y. žodžio „didelis“ ir „užtikrinti didelį našumą“ išbraukimo. Be to, 

pabrėžtas mokymų ūkininkams, įtraukiant ir pačių ūkininkų vykdomus mokymus, poreikis. 

 

2 TIKSLAS: 
saugoti ir atkurti biologinę įvairovę bei kraštovaizdį, taip pat šalinti taršą 
Kalbant apie 2 tikslą, diskusijose daugiausia dėmesio skirta 5 ir 7 priemonėms ir susitarta dėl keleto 

teksto pakeitimų. Kalbant apie 5 priemonę dėl miškų įveisimo, papildomai pripažinti nacionaliniai 

ypatumai, rekomenduojant kelti privalomus nacionalinius miškų atkūrimo tikslus.  

  Dėl 7 priemonės pateikta ir pritarta keletui pasiūlymų dėl vandens šaltinių apsaugos gerinimo ir 

teksto dėl jūrų transporto sektoriuje naudojamo kuro ir technologijų srities mokslinių tyrimų ir 

finansavimo stiprinimo. 

 

3 TIKSLAS: 

didinti Europos energetinį saugumą ir stiprinti ES energetinę nepriklausomybę, kartu užtikrinant 

teisingą pertvarką ir suteikiant europiečiams pakankamai įperkamos ir tvarios energijos; kovoti su 

klimato kaita, ES vaidinti pasaulinės lyderės vaidmenį tvarios energetikos politikos srityje ir laikytis 

pasaulinių klimato tikslų. 
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Apskritai nariai pritarė tikslui ir šiuo atžvilgiu išreiškė poreikį užtikrinti energetinę nepriklausomybę. 

Kalbant apie 1 priemonę pagal šį tikslą, pritarta, kad reikia nurodyti siekį „atitikti“ žaliąją pertvarką ir, 

kai tik įmanoma, ją paspartinti. Taip pat pabrėžta, kad tai turėtų būti daroma „visų pirma“ investuojant 

į atsinaujinančiąją energiją. 

Dėl 3 priemonės dėl elektros energijos tinklo nariai susitarė išplėsti jos taikymo sritį, kad ši apimtų 

tinklo „techninę priežiūrą“ ir „pertvarkymą“, siekiant padidinti saugumą ir perėjimą prie 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos.  

Kalbant apie 5 priemonę, susijusią su atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijomis, buvo ilgai 

diskutuojama apie vandenilio vaidmenį.  

 Galiausiai nuoroda į vandenilio „naudojimą“ buvo išplėsta įtraukiant „gamybą ir naudojimą“.  

Taip pat pabrėžtas darbo vietų ir darbuotojų apsaugos svarbos klausimas ir pasiūlyta jį įtraukti į 

8 priemonę. 

Dar kartą aptarta 10 priemonė dėl laipsniško iškastinio kuro subsidijavimo atsisakymo, tačiau galiausiai 

nebuvo susitarta dėl teksto pakeitimų. 

 

4 TIKSLAS:  

užtikrinti kokybišką, modernią, ekologišką ir saugią infrastruktūrą, junglumą, be kita ko, kaimo 

vietovėse, visų pirma pasitelkiant finansiškai prieinamą viešąjį transportą. 

 

Buvo plačiai pritarta dabartinėms priemonėms pagal šį tikslą. Nariai aptarė technologijų naudojimą 

transporto priemonėms, kurias sunku elektrifikuoti, ir iškėlė poreikį pakeisti tekstą, įtraukiant salų 

regionus. 

 

5 TIKSLAS: 

Europos Sąjungoje tinkamiau naudoti ir tvarkyti medžiagas, kad jos ekonomika taptų labiau žiedinė, 

savarankiškesnė ir mažiau priklausoma; kurti žiedinę ekonomiką skatinant tvarius ES produktus ir 

gamybą; užtikrinti, kad visi ES rinkai pateikiami produktai atitiktų bendrus ES aplinkos apsaugos 

standartus 

 

Kalbant apie 6 priemonę, kuria siekiama sukurti platformą, kuri suteiktų žinių apie tai, kaip naudoti ir 

remontuoti gaminius, kilo diskusijų dėl naudojimo sąvokos ir susitarta dėl „tvaraus“ arba „ilgesnės 

trukmės“ naudojimo įtraukimo. Čia bus pabrėžiamas vartotojų organizacijų įgytų žinių vaidmuo.  

Kalbant apie 7 priemonę dėl suplanuoto nusidėvėjimo, pateikta keletas nevienodų formuluočių, 

įskaitant ankstyvą ir pirmalaikį nusidėvėjimą, taip pat poreikį, kad atsarginės dalys būtų prieinamos 

vartotojams. Buvo aptartas minimalus metų, per kuriuos galima gauti atsarginių dalių, skaičius, tačiau 

kai kurie Parlamento nariai mano, kad tai neįmanoma dėl produktų įvairovės ir skirtingos gaminių 

paskirties.  

Kalbant apie 8 priemonę dėl antrinių žaliavų rinkos, pritarta, kad reikia nurodyti, jog pirmines žaliavas 

reikia naudotis išmaniau ir mažiau.  

 

Aptarta 12 priemonė dėl aplinkai kenksmingų produktų reklamos ribojimo, tačiau dėl teksto pakeitimų 

nesusitarta.  

 



 

3 

 

6 TIKSLAS: 

plėtoti žinias, sąmoningumą, švietimą ir dialogą aplinkos, klimato kaitos, energijos vartojimo ir 

tvarumo klausimais. 

Kalbant apie 6 priemonę dėl privalomo mokymo apie biologinę įvairovę mokyklose ir 7 priemonę dėl 

švietimo, pažymėta, kad tai priklauso valstybių narių kompetencijai ir kad pagal dabartinę Sutartį 

neleidžiama nustatyti mokyklų mokymo programų. Taip pat pažymėta, kad 1 tikslo 6 priemonė galėtų 

būti konsoliduota pagal 6 tikslo 6 priemonę. 

 

3. Baigiamasis pirmininkės žodis 

 
Pirmininkė ir grupės atstovas užbaigė posėdį, o pirmininkė priminė nariams, kad pasiūlymai bus 

svarstomi balandžio 9 d., šeštadienį, plenarinėje sesijoje. 

 


