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

2021 m. sausio 21 d. 16.00–18.00 val. (mišrus posėdis) 
 

1. Pirmininkės įžanginės pastabos 
 
Posėdžio pradžioje pirmininkė pranešė, kad pirmojo darbo grupės posėdžio protokolo santrauka 

patvirtinta ir šiuo metu turėtų būti paskelbta internete. Kitas darbo grupės posėdis bus surengtas 

2022 m. kovo 11 d. siekiant konkrečiau aptarti, kaip rekomendacijas paversti pasiūlymais. 2022 m. 

kovo 25 d. darbo grupėje bus surengtos tolesnės diskusijos dėl pasiūlymų, o ateityje galbūt bus 

numatytas papildomas posėdis.  

Pirmasis darbotvarkės punktas – Europos ir nacionalinių piliečių forumų atstovų pranešimai, po kurių 

vyks keturios diskusijos grupėse šiomis temomis: žemės ūkis, maisto gamyba ir biologinė įvairovė, 2) 

energetika, transportas ir klimato kaita; 3) tvarus vartojimas ir gamyba; 4) informacija, sąmoningumas, 

dialogas. 

 

2. Piliečių pranešimai. Europos piliečių forumas ir nacionaliniai piliečių forumai  

Europos piliečių forumo atstovas: 

Iš 64 Natoline parengtų pasiūlymų buvo atrinktas 51 (jiems pritarė daugiau kaip 70 proc. balsavusiųjų), 

iš jų 34 yra susiję su klimato kaita ir aplinka.  

Energetika: elektros energijos sistemos turėtų būti optimizuotos nustatant privalomą reikalavimą 

įdiegti CO2 filtrus esamose anglimis kūrenamose elektrinėse ir siekiant kuo geriau išnaudoti perteklinę 

gamybą, kurią lemia ekologiško kuro, pvz., vandenilio ir biodegalų, gamyba.  

Reikia rasti būdų, kaip sumažinti energijos suvartojimą, ir motyvuoti žmones vartoti mažiau energijos, 

taikant premijų sistemą už energijos taupymą. Taip pat reikia skirti lėšų moksliniams tyrimams, 

susijusiems su naujų žaliosios energijos gamybos būdų kūrimu. Transporto srityje piliečiai 

rekomenduoja standartizuoti ES geležinkelių sistemą, sujungti kaimo vietoves ir užtikrinti, kad viešasis 

transportas būtų įperkamas ir saugus visiems, taip pat pereiti nuo asmeninio prie dalijimusi pagrįsto 

judumo. Kalbant apie tvarų ir atsakingą vartojimą, reikia taikyti aplinkai kenksmingų produktų 

reklamos apribojimus, uždrausti netvarias pakuotes ir remti produktų, kuriuos galima lengvai 

reintegruoti į žiedinę ekonomiką kaip žaliavas, naudojimą. 

Žemės ūkis: rekomenduojama skatinti ir remti ekologinį ir regioninį ūkininkavimą, keisti subsidijavimo 

kriterijus, mažinti pesticidų naudojimą, vengti monokultūrų ir masinio gyvūnų veisimo, kad būtų 

atkurta ekosistemos pusiausvyra. Būtina skatinti vertikaliojo ūkininkavimo plėtrą siekiant sukurti 

daugiau saugomų teritorijų, mokyti ūkininkus ir padėti jiems diegti aplinką tausojančius ūkininkavimo 

metodus, taip pat investuoti į miškų atkūrimo pastangas.  
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Prancūzijos nacionalinio forumo atstovas: 

Rekomendacijose daugiausia dėmesio skiriama energijos taupymui. Būtina mažinti vartojimą vengiant 

naudoti pernelyg daug elektros energijos ir remiant inovacijoms skirtus mokslinių tyrimų fondus. 

Geležinkelių transportas turėtų būti prieinamas visoje Sąjungoje. Svarbu plėtoti žaliojo vandenilio 

rinką, suderinti mokesčius ir subsidijas transporto priemonėms – lėktuvo bilietai neturėtų būti pigesni 

už traukinio bilietus. Vykdant bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) turi būti skatinama produktų kokybė 

ir plėtojama geroji patirtis, kartu gerinant gamtinių teritorijų ir ekosistemų apsaugą. Taip pat reikia 

„relokalizuoti“ gamybos sistemas sukuriant trumpas vietos gamybos grandines, gerinti gamtinių 

ekosistemų apsaugą ir sukurti apsaugos zonas miesto ir kaimo vietovėse. Be to, reikia nustatyti anglies 

dioksido mokestį, kaip bausmę tiems, kurie piktnaudžiauja ekologiniu manipuliavimu.  

Vokietijos nacionalinio forumo atstovas: 

Pirmojo oficialaus nacionalinio piliečių forumo Berlyne (Vokietija) rekomendacijose pabrėžiama, kad 

būtina priimti reglamentą dėl garantinės gaminio naudojimo trukmės, t. y. nustatyti teisinę garantiją 

dėl konkretiems gaminiams taikomos maksimaliai ilgesnės garantinės ES pagamintų ir parduodamų 

gaminių naudojimo trukmės ir užtikrinti skaidrumą vartotojams. Be to, tam tikriems gaminiams reikia 

nustatyti su klimatu susijusius importo muitus, kaip piniginį žalos klimatui ekvivalentą, kartu 

parengiant tvarumo taškų sistemą. 

Nyderlandų nacionalinio forumo atstovas: 

68 proc. Nyderlandų gyventojų mano, kad ES turėtų imtis vadovaujamo vaidmens kovojant su klimato 

kaita ir kad ES turėtų parengti aiškią ateities viziją. Be to, jie mano, kad patys piliečiai turėtų pakeisti 

savo elgesį, kad būtų pasiekta pokyčių. Užuot versdamos kaltę viena kitai, šalys turi stengtis susitarti, 

keistis žiniomis ir kartu ieškoti sprendimų. Būtina sukurti geresnę, sąžiningesnę ir nesudėtingą 

išmetamo CO2 kiekio mažinimo sistemą. Komunikatas dėl su klimato kaita susijusių iššūkių turi būti 

aiškesnis ir labiau teigiamas, sykiu nurodant ir galimybes. Vadovybė taip pat turėtų rodyti pavyzdį, 

pavyzdžiui, mažiau keliauti lėktuvu ir dažniau rengti nuotolinius posėdžius. 

 

3. Diskusijos atskiromis temomis  

1) Žemės ūkis, maisto gamyba ir biologinė įvairovė 

- Būtina sukurti naujas saugomas teritorijas rūšims, kurioms gresia pavojus išnykti. 

- Reikėtų labiau reglamentuoti mėsos gamybos procesus, pvz., masinį galvijų veisimą mėsos 

gamybos tikslais, ir galbūt rečiau juos naudoti. 

- Kai kurie teigia, kad būtina spręsti intensyvaus ūkininkavimo problemą; kiti mano, kad teisėkūros 

tikslais sąvoka „intensyvus ūkininkavimas“ turi būti apibrėžta kruopščiai ir tiksliai, o dar kiti 

nurodė, kad tam taip pat taikoma ES strategija „Nuo ūkio iki stalo“. 

- Reikia vengti pernelyg dažno pesticidų naudojimo vykdant intensyvaus ūkininkavimo veiklą, o 

vaistus naudoti tik sergantiems gyvūnams gydyti, bet ne prevencijai, kad nesusidarytų atsparios 

bakterijos.  

- Būtina peržiūrėti Europos bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) siekiant užtikrinti, kad subsidijomis 

būtų skatinami ekologinio ūkininkavimo metodai. Kiti teigė, kad priimtas sprendimas dėl BŽŪP 

reformos iki 2027 m. ir kad pagal ją jau remiamas ekologinis ūkininkavimas. Taip pat būtina 

atsižvelgti į maisto saugos aspektus.  

- Europoje reikia naujo ekonominio modelio, kad ištekliai būtų paskirstyti vienodžiau, nebūtinai 

nukreipto į didesnę gamybą. Tvari pertvarka neturėtų būti vykdoma pažeidžiamiausių asmenų 
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sąskaita, pirmenybė turi būti teikiama priemonėms, skirtoms energijos nepriteklių patiriantiems 

asmenims.  

- Būtina aiškiai pripažinti, kad mūsų visuomenę galime pertvarkyti tik palaikydami dialogą. Turime 

stengtis užtikrinti, kad ES biudžetas būtų naudojamas socialinėms įmokoms iš socialinių fondų 

mokėti remiant klimatui palankesnę visuomenę, paskirstant jas nacionaliniu ir regioniniu 

lygmeniu, nuolat palaikant dialogą, kad būtų pasiektas bendras sutarimas. 

- ES turi būti ypač atsargi savo prekybos susitarimuose, kai svarstomas su jais susijęs poveikis 

aplinkai. Reikalingi strateginiai planai nacionaliniu lygmeniu, kad būtų užtikrinta biologinės 

įvairovės apsauga ir apsirūpinimo maistu saugumas.  

- Valstybių narių gamtinė aplinka yra įvairi, todėl svarbu atsižvelgti į kiekvieno regiono kontekstą.  

- Kai kurie piliečiai labiau akcentavo pageidaujamus rezultatus ir tai, kad politikai yra atsakingi už 

konkrečių įgyvendinimui reikalingų sprendimų kūrimą ir jų finansavimą.  

 

2) Energetika, transportas ir klimato kaita 

- Būtina turėti energijos rūšių derinį, atitinkantį mūsų užmojus aplinkos srityje, remti investicijas ir 

mokslinius tyrimus. Reikia laiko norint sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir padidinti 

atsinaujinančiosios energijos naudojimo mastą, todėl vis dar reikia alternatyvių, mažai taršių 

energijos šaltinių, kurie pakeistų taršesnes energijos rūšis, pvz., anglį.  

- Kaip pavyzdį galima paminėti žaliąjį vandenilį, nors tam reikia labai didelių investicijų dėl jam 

sukurti reikalingos energijos. Vis dėlto svarbiausia yra atsisakyti iškastinio kuro ir skatinti naudoti 

elektra varomus automobilius.  

- Kalbant apie energetikos pertvarką, reikalingas pereinamojo laikotarpio kuras, pvz., dujos, ir 

mažesnė priklausomybė nuo Rusijos kaip tiekėjos, akcentuojant naujus projektus ir naujus 

žaliosios energijos tiekimo Europai būdus, kad Europa nebūtų priklausoma nuo vienintelio tiekimo 

šaltinio.  

- Kai kurie dalyviai prieštaravo paramos teikimui branduolinei energijai, o kiti palankiai įvertino ES 

taksonomiją. Dar kiti pabrėžė, kad saugi energija yra būtina sąlyga piliečių gerovei užtikrinti.  

- Būtina skatinti viešąjį transportą ir įtraukti jį pertvarkant labiausiai kaimiškas mūsų vietoves. 

Reikalinga tikra tolesnių institucinių veiksmų strategija.  

- ES nepavyko pasiekti pažangos geležinkelių standartizacijos srityje, o tai yra labai svarbu.  

Norėdami turėti greituosius ir naktinius traukinius, turime nustatyti bendrą Europos geležinkelių 

energijos standartą.  

- Plačiai pritariama investicijų į viešąjį transportą didinimui, tačiau tam, kad viešasis transportas 

būtų patikimas, efektyvus ir įperkamas, jis turi likti ne privačiose rankose, o priklausyti valstybei. 

Svarbu nepamiršti, kad daugelis rekomendacijų turės socialinių pasekmių ir kad šių socialinių 

pasekmių negalima nepaisyti. 

- ̶Svarbu, kad kuo daugiau žmonių atsisakytų automobilių. Tačiau šie pokyčiai turės įtakos 

automobilių pramonei ir milijonams darbuotojų, todėl turime nuodugniau apsvarstyti šį klausimą 

ir parengti teisingos pertvarkos planus. 

- CO2 išmetančiuose įrenginiuose turėtų būti įrengti filtrai, o pastatai turėtų būti reguliuojami taip, 

kad būtų labiau tausojantys aplinką.  

- Nors būtina investuoti į traukinių transportą, ateityje mums vis tiek bus reikalingas oro 

transportas, todėl turime rasti sprendimą, kaip užtikrinti, kad už kiekvienos rūšies transportą 

būtų mokama teisinga kaina ir būtų atsižvelgiama į aplinkos apsaugos ir socialinius aspektus. 

- Poreikis skatinti mėlynąją ekonomiką: jūros aplinka blogėja dėl peržvejojimo ir taršos. Jūrų 

apsauga turėtų būti vienas svarbiausių pasaulinės darbotvarkės punktų. 

- Taip pat būtina apskritai užtikrinti teisingą pertvarką, taikant teisingos pertvarkos teisinę sistemą, 

ir skirti pakankamą finansavimą pertvarkai bei daugiau lėšų numatyti moksliniams tyrimams. 
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3) Tvarus vartojimas ir gamyba 

- Visoje ES būtina įdiegti standartinę gaminių etiketę, kurioje būtų nurodyta informacija apie 

tvarumą, perdirbamumą, šalinimo procesą ir poveikį sveikatai, ją pateikiant suderintu lengvai 

perskaitomu formatu naudojant QR kodą.  

- ES turėtų vykdyti griežtą aplinkai kenksmingų pakuočių kontrolę. Siekiant padėti įmonėms pereiti 

prie visiškai biologiškai skaidžių pakuočių, galėtų būti numatytos finansinės paskatos.  

- Pakuotės turėtų būti kuo kompaktiškesnės, kad būtų galima sutaupyti išteklių.  

- Dabartinė užstato grąžinimo sistema turėtų būti išplėsta ir patobulinta, kad būtų taikoma vienodai 

visose valstybėse narėse, įskaitant visų pirma plastikinius ir stiklinius butelius, taip pat galimybę 

įtraukti kitų rūšių butelius ir talpyklas. 

- Būtina pailginti dabartinį elektronikos gaminių garantijos laiką ir kontroliuoti atsarginių dalių 

kainas, kad būtų skatinamas taisymas ir mažinamas atliekų šalinimas.  

- Reikia geresnio reglamentavimo ir skaidrumo siekiant užtikrinti ir skatinti sąžiningai pagamintų 

produktų pateikimą rinkai.  

- Svarbu užtikrinti, kad įmonės būtų atskaitingos ir atsakingos už savo atitinkamas tiekimo 

grandines, įskaitant dalis už ES ribų.  

- Svarbus aspektas yra regioninių grandinių naudojimas kuriant darbo vietas ir stiprinant vietos 

ekonomiką.  

 

4) Informacija, sąmoningumas, dialogas 

- ES nustatė daug plataus užmojo tikslų pagal ES žaliąjį kursą ir sukaupė daug sprendimų šiems 

tikslams pasiekti. Susirūpinimą kelia tai, kad valstybės narės beveik nepasiekė šių tikslų ir ne visos 

šalys turi išteklių jiems pasiekti. Atėjo laikas pagalvoti apie visos Europos bendradarbiavimu 

grindžiamą požiūrį, sukelti į duomenų banką valstybių narių patirtį ir ja dalytis. 

- Būtina užtikrinti, kad žinios apie klimato kaitą taptų prieinamesnės, pvz., sukuriant internetinę 

Europos platformą, kurioje būtų skelbiama ir nuolat atnaujinama mokslinė informacija ir 

ataskaitos, ir kurioje piliečiai galėtų bendrauti su ekspertais, kad būtų išsklaidyti mitai apie klimato 

kaitą. 

- Apskritai aplinką tausojantys standartai gali būti nustatyti tik vykdant bendresnę politikos 

programą ir palaikant nuolatinį dialogą.  

- Būtina stiprinti ir toliau plėtoti demokratiją darbe, taip pat visapusiškai įtraukti darbuotojus ir 

profesinių sąjungų atstovus. 

- Tarptautiniu mastu ES turėtų stiprinti savo lyderystę ir imtis svarbaus vaidmens skatinant plataus 

užmojo klimato politikos veiksmus ir teisingą pertvarką, pavyzdžiui, JT struktūroje. Tokia pasaulinė 

lyderystė yra ypač svarbi, nes daugelis sektorių konkuruoja tarptautiniu mastu, todėl vien tik ES 

lygmeniu priimtos kovos su klimato kaita priemonės gali neigiamai paveikti įmones ir jų 

darbuotojus. 


