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EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

„2050 m.: ateitis prasideda šiandien – rekomendacijos dėl būsimos integruotos ES kovos 
su klimato kaita politikos“
(2008/2015(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pagal Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnį 2007 m. balandžio 25 d. 
priimtą sprendimą dėl Laikinojo klimato kaitos komiteto sudarymo1, 

– atsižvelgdamas į egzistuojančius ES teisės aktus aplinkos apsaugos srityje su teigiamu 
indėliu į klimato klausimų sprendimą įvairiose politikos srityse (A priedas) ir 
atsižvelgdamas į rezoliucijas dėl klimato kaitos, ypač į tas, kurios priimtos per dabartinę 
6-ąją kadenciją (B priedas),

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl pasaulio klimato kaitos 
apribojimo iki 2 laipsnių Celsijaus. Pasirengimas Balyje vyksiančiai konferencijai klimato 
kaitos klausimais ir tolesniems veiksmams (13-oji Jungtinių Tautų Bendrosios klimato 
kaitos konvencijos šalių konferencija ir 3-ioji konferencijos šalių sesija, kurios metu 
susitinka Kioto protokolo šalys (COP 13 ir COP/MOP3))2,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 31 d. rezoliuciją dėl Balio konferencijos dėl klimato 
kaitos rezultatų (13-oji Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencija ir 3-ioji konferencijos šalių sesija, kurios metu susitinka Kioto protokolo 
šalys (COP 13 ir COP/MOP3))3,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl Komisijos žaliosios knygos 
„Prisitaikymas prie klimato kaitos Europoje – galimi ES veiksmai“ (KOM(2007)0354)4,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 21 d. rezoliuciją dėl mokslinių duomenų apie 
klimato kaitą. Išvados ir rekomendacijos priimant sprendimus5,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 8 d. Didžiojo aštuoneto viršūnių susitikime Hokkaido 
Toyako (Japonijoje) nagrinėjant temą „Aplinka ir klimato kaita“ parengtą deklaraciją 
ilgalaikėje perspektyvoje iki 2050 m. per pusę sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, 

– atsižvelgdamas į keturioliktąją Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos 
(UNFCCC) šalių konferenciją (COP 14) ir 4-ąją Konvencijos šalių konferenciją kaip
Kioto protokolo šalių susitikimą (COP/MOP 4), vyksiantį 2008 m. gruodžio 1–12 d. 
Poznanėje (Lenkija),

                                               
1 OL C 74 E, 2008 3 20, p. 652 ir 2008 2 18 prokolas, 7 punktas.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0537.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0032.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0125.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0223.
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– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 12–13 d. piliečių agorą klimato kaitos tema,

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 20–21 d. Europos Parlamento ir nacionalinių 
parlamentų jungtinį parlamentinį posėdį energetikos ir tvarios plėtros tema,

– atsižvelgdamas į Eurobarometro specializuotos apklausos Nr. 300 dėl europiečių požiūrio 
į klimato kaitą rezultatus,

– atsižvelgdamas į Laikinojo klimato kaitos komiteto viešas konsultacijas ir pasikeitimą 
nuomonėmis su aukšto rango asmenimis ir delegacijų išvykų rezultatus, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Laikinojo klimato kaitos komiteto ataskaitą (A6-0000/2008),

Pagrindinės politinės idėjos

A. kadangi pasaulio išsaugojimas – tai vienos kartos kitai perduodama užduotis,

B. kadangi ypač šios kadencijos Europos Parlamento sprendžiant klimato kaitos klausimus 
nuveiktas darbas įkvepia ir įpareigoja veikti kuriant integruotą Europos kovos su klimato 
kaita politiką,

C. kadangi Europos Sąjunga turi atiduoti skolą Europos piliečiams ir tapti lydere 
tarptautinėje kovoje su pasauliniu atšilimu ir taip įtvirtinti savo išskirtinį vaidmenį, 
vidutinės ir ilgalaikės trukmės kovos su klimato kaita tikslus reikia ne tik suformuluoti, 
bet ir pasiekti taikant prognozėmis pagrįstas politines priemones,

D. kadangi dabartiniai ir vėlesni Europos parlamentai bei Europos piliečių atstovai 
vadovaujasi šiais klimato politikos principais ir tvarumo, socialinio suderinamumo ir 
teisingumo tarp kartų užtikrinimo principais ir neturėtų mažinti pastangų įgyvendinant
būtinus kovos su klimato kaita tikslus,

E. kadangi klimato kaita – iššūkis, kuriam nėra vieno politinio sprendimo, tačiau turimų 
galimybių plėtojimas ir reikšmingas efektyvumo didinimas visose ekonomikos bei 
visuomenės srityse gali prisidėti sprendžiant išteklių ir paskirstymo problemas ir paruošti 
dirvą trečiajai pramoninei revoliucijai,

F. kadangi Europos aplinkos agentūros duomenimis nuo 2006 m. ES energijos gamybos 
sektoriaus tarša sudaro 30,9 % viso išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
transporto sektoriuje susidaro 19,4 %, namų ūkiuose ir paslaugų sektoriuje – 14,6 %, 
statybų pramonėje ir pramonės gamyboje – 12,9 %, žemės ūkyje – 9,2 %, pramonės 
procesuose – 8,1 %, atliekų sektoriuje – 2,9 % viso teršalų kiekio, o kita tarša atsiranda 
dėl cheminių tirpiklių poveikio ir nenustatytų degimo procesų,

G. kadangi daugelis sektorių jau prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų 
mažinimo ir jau sukurtas didelis potencialas, skirtas švelninti klimato kaitą, panaudojant 
nedideles lėšas, ir egzistuoja technologijos, skirtos didinti efektyvumą, tačiau jas plačiai 
taikyti trukdo ribotos galimybės patekti į rinką, biurokratinės kliūtys ir didelės 
finansavimo sąnaudos,
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H. kadangi klimato kaitos nesušvelnins vien taršos mažinimas visuose sektoriuose, todėl 
būtinas sistemingas požiūris į problemą, kad sprendimo būdai iš visų sektorių rastų kelią į 
politiką ir nuosekliais teisės aktais būtų paskatinti visuomenės pokyčiai gamybos ir 
vartojimo srityje,

Tarptautinis lygmuo: padėtis po 2012 m., išorės klimato politika ir tarptautinė prekyba

I. kadangi derybos dėl susitarimo po 2012 m. vadovaujant Jungtinėms Tautoms pagal 
Balyje nubrėžtas gaires turi būti vykdomos šiose pagrindinėse srityse: taršos mažinimas ir 
nauji privalomi taršos mažinimo tikslai, prisitaikymo priemonės, miškų kirtimas ir 
naikinimas, technologijų kūrimas taršos mažinimo ir prisitaikymo priemonėms, būtini 
finansiniai ištekliai ir galiausiai lanksčių mechanizmų peržiūra pagal Marakešo 
susitarimus dėl Kioto protokolo,

J. kadangi derybos dėl susitarimo po 2012 m. turi būti baigtos 2009 m. pabaigoje klimato 
kaitos konferencijoje Kopenhagoje (COP 15), kad būtų išvengta spragos tarp pirmojo ir 
antrojo įsipareigojimų laikotarpio,

K. kadangi pavasario Europos Vadovų Taryba 2008 m. pabrėžė būtinybę paspartinti derybų 
pagal Balyje nustatytas gaires eigą, kad iki 2009 m. būtų priimtas su ES siekiamu 2°C
tikslu suderintas naujas kovos su klimato kaita susitarimas,

L. kadangi ekonomiškai stipriausios pramoninės pasaulio valstybės praėjusiame Didžiojo 
aštuoneto susitikime Hokkaido Toyako (Japonija) įsipareigojo iki 2050 m. per pusę 
sumažinti anglies dvideginio emisijas ir šio tikslo ketina siekti derybose dėl susitarimo po 
2012 m.,

M. kadangi klimato kaita gali sustiprinti jau egzistuojančius galimus konfliktus
tarptautiniuose santykiuose, pavyzdžiui, dėl klimato kaitos paveiktos migracijos, prarastų 
žemės sklypų ir pasienio konfliktų, kilusių dėl užlietos sausumos ir atsitraukusios kranto 
linijos bei konfliktų dėl išteklių sumažėjus žemės ūkio naudmenų arba didėjant vandens 
trūkumui,

N. kadangi pavasario Europos Vadovų Taryba 2008 m. Komisijai skyrė užduotį parengti 
Europos strategiją kovos su klimato kaita priemonėms finansuoti, kuria siekiama 
sumažinti taršą ir prisitaikyti prie klimato kaitos tiriant bei kuriant anglies dioksido kiekį
mažinančias technologijas (angl. low carbon technologies) ir jas perduodant kitoms 
šalims,

O. kadangi besivystančiose šalyse visiškai nepakanka turimų finansinių išteklių prisitaikymo 
priemonėms finansuoti, todėl juos reikia gerokai padidinti,

P. kadangi šiuolaikinių aplinkos apsaugos technologijų kūrimas ir perdavimas yra svarbi 
sąlyga siekiant sėkmingai sumažinti taršą pasaulyje ir įgyvendinti prisitaikymo 
strategijas,

Q. kadangi rūpinantis intelektinės nuosavybės apsauga dėl silpnų politinių institucijų ir 
nepakankamo teisinės valstybės principų taikymo bei bendro kapitalo trūkumo sunku
perduoti technologijas,
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R. kadangi Pasaulio prekybos organizacija (PPO) nėra alternatyvus derybų dėl tarptautinės 
kovos su klimato kaita forumas ir sėkmingai nebaigus derybų dėl susitarimo po 2012 m. 
negalima tikėtis pasaulio prekybos indėlio į kovą su klimato kaita,

Energetika

S. kadangi nafta, iš kurios pagaminami 35 % viso suvartojamos energijos kiekio, pasaulyje
yra svarbiausias pirminės energijos vartojimo šaltinis, iš anglies pagaminami 25 %, o iš 
dujų – 21 % suvartojamos energijos kiekio; tačiau pigios ir perteklinės iškasamos 
energijos amžius baigiasi,

T. kadangi Tarptautinė energetikos agentūra iki 2030 m. prognozuoja ne mažiau kaip 60 % 
didėsiantį energijos poreikį pasaulyje ir prie šio energijos poreikio didėjimo taip pat 
prisideda besivystančios šalys,

U. kadangi vidutiniu ir ilgu laikotarpiu nebus galima patenkinti didėjančio energijos poreikio 
tik iškasamu kuru, ateinančių metų sprendimai dėl investicijų lems ateinančių 
dešimtmečių energetikos sistemos ir energijos rūšių derinimo struktūrą,

V. kadangi didėjantis energijos poreikis reikalauja daugelio vieną kita papildančių 
priemonių, kaip antai skubus dabartinių iškasamu kuru kūrenamų energijos gamybos 
įrenginių modernizavimas siekiant gerokai padidinti jų efektyvumą, naujų energijos 
gamybos įrenginių statyba ir nuolatinė atsinaujinančiųjų energijos šaltinių plėtra,

W. kadangi energijos taupymas – pigiausias ir švariausias išteklių taupymo ir sykiu kovos su 
klimato kaita būdas,

X. kadangi branduolinės energijos naudojimas (neatsižvelgiant į urano išteklius) ir toliau 
kelia neatsakytų klausimų dėl saugaus branduolinių atliekų saugojimo ir technologijų 
perdavimo nedemokratiškoms šalims,

Y. kadangi Europa su ITER projektu tapo branduolių sintezės, kaip galimo naujo ateities 
energijos šaltinio, tobulinimo centru,

Biokuras

Z. kadangi dabartinė biokuro politika susidūrė su prieštaravimais, kuriuos lėmė, viena 
vertus, maisto trūkumas ir kylančios maisto produktų kainos, o antra vertus – didėjantis 
energijos poreikis ir alternatyvaus kuro paieškos,

AA.kadangi biomasės gamyba energijai generuoti ir kurui gaminti daugeliui besivystančių 
šalių suteikia naujų ekonominių galimybių ir padaro jas labiau nepriklausomas nuo 
energijos importo,

AB. kadangi daugelio pirmosios kartos biokuro rūšių taršos mažinimo potencialas, palyginti 
su įprastu kuru, po išsamaus gyvavimo ciklo tyrimo iš dalies gerokai sumažintas, o 
klausimai dėl auginimo plotų tvarumo, ekologiškumo ir kiekio, konkuruojant su maisto 
produktų gamyba, iki šiol negalėjo būti tinkamai išspręsti,

AC. kadangi tvari biokuro politika turėjo būti nukreipta tiek nustatyti tvarumo kriterijus 
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pirmosios kartos biokuro gamybai, tiek skatinti nekliudomą antrosios kartos biokuro
kūrimą,

AD.kadangi naftos chemijos pramonė tik atsiradus atitinkamai biokuro paklausai visur sukurs 
naujam kurui būtiną infrastruktūrą, tačiau automobilių pramonėje pasiekta technologinė 
pažanga, leidžianti automobilyje jutikliu nustatyti bet kokio santykio benzino ir biokuro 
mišinį, todėl ši papildoma techninė įranga suteikia galimybę biokurą naudoti ir senesnėse 
transporto priemonėse. Taip sumažinamos viso automobilių parko anglies dvideginio 
emisijos,

Energijos efektyvumas

AE. kadangi 40 % energijos suvartojama statybų sektoriuje, todėl 33 % visų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetama urbanizuotoje aplinkoje,

AF. kadangi statybų sektorius (gyvenamieji pastatai ir pramoniniai bei visuomeninės 
paskirties pastatai) modernizuojant šilumos izoliaciją, šildymo ar šaldymo sistemas, 
elektrinius prietaisus ir vėdinimo įrenginius, pasižymi didžiuliu ir nebrangiu anglies 
dvideginio mažinimo potencialu,

AG.kadangi mažai energijos suvartojantys pastatai dažnai turi estetinių trūkumų,

AH.kadangi būtina nuolat tikrinti ir prie rinkos pokyčių derinti elektros ir elektroninių 
prietaisų efektyvumo standartus bei tobulinti pramoninių didžiųjų įrenginių standartus ir
tikrinti, kaip laikomasi draudimo gaminti naujus prietaisus su kontroline (angl. stand by) 
lempute,

Judumas ir logistika

AI. kadangi ES transporto politikos pagrindinis tikslas yra atsieti transporto augimą nuo 
bendro ekonominio augimo, tačiau transporto paslaugų paklausa vis tiek išaugo daugiau 
negu bendras vidaus produktas ir jau dabar didelę dalį bendrame šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kontekste sudarančios transporto sektoriaus emisijos ES toliau didėja,

AJ. kadangi šiuo metu apie trečdalį galutinių energijos vartotojų ES sudaro transportas, o
transporto sektorius beveik visiškai (97 %) priklauso nuo kuro iš naftos produktų 
(benzino ir dyzelino),

AK.kadangi jei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos ES nuo 1990 m. iki 2005 m. būtų 
sumažėjusios 14 %, o ne 7,9 %, transporto sektorius būtų tiek pat prisidėjęs prie taršos
sumažinimo kiek ir kiti sektoriai,

AL. kadangi 80 % Europos gyventojų gyvena miestuose, kuriuose išmetama 40 % visų su 
transportu susijusių teršalų, o eismo spūstys, kurios taip pat daugiausia susidaro 
urbanizuotuose regionuose, kainuoja ES apie 1 % BVP,

AM. kadangi judumas miestuose, viena vertus, tiesiogiai susijęs su individualia gyvenimo 
kokybe, tačiau, antra vertus, būtent individualios transporto priemonės miestuose gerokai 
prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų ir kitų aplinkos problemų, 
pavyzdžiui, oro taršos ar triukšmo, todėl užuot didinęs daugelio piliečių gerovę judumas 
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miestuose ją mažina iš dalies darydamas labai neigiamą poveikį sveikatai,

AN.kadangi pusė bendro Europos piliečių nuvažiuoto atstumo yra mažiau nei 5 km,

AO.kadangi kasdien važinėjant po regioną ar į darbą 60 % visų maršrutų važiuojant 
automobiliu ir 90 % maršrutų važiuojant traukiniu sudaro ne didesnis kaip 30 km
atstumas,

AP. kadangi nuo 2001 m. iki 2006 m. sumažėjo krovinių pervežimas geležinkeliu ir vandens 
keliais (nuo 18,6 % iki 17,7 %, ir atitinkamai nuo 6,5 % iki 5,6 %), o pervežimas 
sausumos keliais padidėjo (nuo 74,9 % iki 76,7 %),

AQ.kadangi keleivių ir krovinių pervežimas vandens keliais yra vienas iš energiją labiausiai 
taupančių būdų, o ES vandens keliais pervežamų krovinių dalis sudaro apie 40 %,

AR. kadangi, remiantis apskaičiavimais, energijos suvartojimas vidaus vandens keliais 
pervežant toną krovinio vienam kilometrui sudaro šeštadalį suvartojamos energijos, 
pervežant krovinį sausumos keliais, ir pusę suvartojamos energijos, pervežant krovinį 
geležinkeliu,

AS. kadangi didėja prekyba su tolimomis užsienio valstybėmis ir laivų statybos pramonėje 
ryškėja tendencija statyti didesnius konteinerių ar keleivinius laivus, kurie suvartoja 
daugiau sunkiojo mazuto ir dar labiau teršia aplinką negu iki šiol, tačiau į tarptautinę
laivybą neatsižvelgiama stengiantis tarptautiniu lygiu kovoti su klimato kaita,

AT. kadangi praėjusiame dešimtmetyje palaipsniui liberalizuotas ir nebereguliuojamas 
aviacijos sektorius, viena vertus, buvo esminė sąlyga dinamiškai Europos oro susisiekimo 
paslaugų plėtrai, o keleivių pervežimo skrydžių ES viduje skaičius 1995–2004 m. išaugo
49 %, tačiau, antra vertus, 1990–2005 m. 79 % padidėjo viso sektoriaus anglies 
dvideginio emisijos,

AU.kadangi oro susisiekimo sektoriaus augimas vis labiau kenkia aplinkai, nepaisant 
techninių ir organizacinių patobulinimų, tačiau iki šiol organizuota nedaug diskusijų apie 
privalomus taršos standartus orlaivių varikliams, skatinančius technologiškai tobulinti jų 
galios agregatus, be to, nėra parengta galimybių studijų,

AV.kadangi dėl orlaivių skraidymo į atmosferą patenka ne tik anglies dvideginio, bet ir azoto 
oksidų, vandens garų, sulfatų ir suodžių dalelių, kurios, Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (angl. IPCC) apskaičiavimu, bendrą orlaivių taršos poveikį sustiprina nuo 
dviejų veiksnių iki keturių, apskaičiavimuose neatsižvelgiant į papildomą poveikį –
plunksninių debesų susidarymo skatinimą,

Turizmas ir kultūros paminklai

AW. kadangi pagal UNESCO Pasaulio kultūros paveldo centro apskaičiavimus dešimtadaliui 
visų pasaulio kultūros paminklų ar pasaulio kultūrinio kraštovaizdžio kyla pavojus dėl 
klimato kaitos poveikio,

AX.kadangi Europa, Pasaulio turizmo organizacijos (angl. UNWTO) duomenimis, yra 
svarbiausias pasaulio turizmo regionas ir 55 % visų tarptautinių pajamų iš turizmo 
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2006 m. teko Europai,

AY.kadangi klimato kaita gali lemti turizmo srautų pokyčius ir tie pokyčiai galėtų reikšti 
didelius ekonominius nuostolius atitinkamiems atostogų regionams,

Prekybos taršos leidimais sistema ir pramonės tarša

AZ. kadangi Europos prekybos taršos leidimais sistema yra unikali priemonė siekiant 
sumažinti taršą ir pasiekti didžiausio efektyvumo, ir ji yra sektinas pavyzdys panašioms 
sistemoms, tačiau reikėtų užtikrinti jų suderinamumą,

BA. kadangi formuluojant kitus taršos mažinimo tikslus prekybai taršos leidimais dar ypač 
reikia atsižvelgti į investicijų ciklus (novatoriški gamybos procesai, kapitalo poreikis, 
laiko aspektai),

BB. kadangi turėtų būti pabrėžiama švarios plėtros mechanizmo (angl. Clean Development 
Mechanism, CDM) ir bendro įgyvendinimo (angl. Joint Implementation, JI) pagrindinė 
mintis – supažindinti su šiuolaikinėmis ir veiksmingomis technologijomis, 

BC. kadangi pramoninių elektros variklių ir pavarų energijos vartojimas gali būti gerokai 
sumažintas reguliuojamu variklio greičiu ir optimaliais variklio komponentais 
(atsižvelgiant į poreikį),

Anglies dvideginio surinkimas ir saugojimas (angl. CCS)

BD. kadangi CCS nedideliu mastu jau naudojamas įvairiose srityse, pavyzdžiui, naftos ir dujų 
gavyboje, tačiau kaip kovos su klimato kaita technologija dar tebėra pradiniame etape,

BE. kadangi išlaidos ir rizika dar nusveria ekonominius pranašumus, o jėgainių su CCS 
technologija naudingumas mažėja, nepaisant to, kad naudojamos moderniausios 
technologijos,

BF. kadangi CO2 surinkimo ir saugojimo technologija laikoma būdu sumažinti anglies 
dvideginio išmetimą energijos gamybos įrenginiuose siekiant sukurti technologiją, 
padėsiančią dekarbonizuoti energetikos sistemas, ir galėtų prisidėti prie atsinaujinančiųjų
energijos šaltinių plėtros, tačiau CCS yra technologija, naudojama teršalų išleidimo 
vietoje,

Žemės ūkis ir gyvulininkystė

BG. kadangi pokyčiais žemės ūkio praktikoje, Europos teisės aktais dėl aplinkos apsaugos ir 
pastarosiomis bendrosios žemės ūkio politikos struktūrinėmis reformomis siekiama
tvarumo, tuo netiesiogiai, skatinant geriau naudoti turimus išteklius, mažinama tarša,

BH. kadangi trūksta ir konkrečių kovos su klimato kaita tikslų žemės ūkyje, pavyzdžiui, 
privalomos nuostatos dėl metano ir azoto suboksido emisijų mažinimo, ir skatinimo 
sistemų, kad būtų išnaudojamas jau turimas taršos mažinimo potencialas,

BI. kadangi pašarų gyvulininkystei auginimas dideliuose plotuose gerokai prisideda prie
bendrų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų žemės ūkyje,
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BJ. kadangi natūralus gyvulių auginimas labai prisideda prie aplinkos apsaugos, nes 
kraštovaizdis prižiūrimas ir ganyklos tvarkomos suvartojant mažiau energijos ir išmetant 
mažiau teršalų,

BK. kadangi gyvulių skaičius turi būti pritaikytas pagal turimą žemės ūkio naudmenų plotą ir 
tvarus ganyklų naudojimas gali padėti užkirsti kelią dirvožemio erozijai ganyklose,

Miškai

BL. kadangi miškai yra labai vertingi biosferai, tačiau kaip visuma, nepaisant savo daugybės 
funkcijų pasaulio ekosistemoje, neturi rinkos kainos, 

BM. kadangi daugiau kaip 30 % pasaulio sausumos yra apaugę mišku, kuriame gyvena 
daugiau kaip du trečdaliai visų Žemės floros ir faunos rūšių, o apie 30 % metinio
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kiekio sugeria miškai,

BN. kadangi miškai, viena vertus, atlieka esminį vaidmenį švelninant klimato kaitą, tačiau,
antra vertus, ne mažiau kaip trečdaliui miškų pasaulyje gresia neigiamos klimato kaitos 
pasekmės,

BO. kadangi didžioji miškų naikinimo problema susijusi su socialiniais ekonominiais 
veiksniais, kaip antai skurdas ir nepakankamas išsivystymas, silpnos politinės institucijos 
ir teisinės valstybės principų nepaisymas bei nesąžiningai įgytos nuosavybės teisės ir 
korupcija,

Dirvožemio apsauga

BP. kadangi Europos dirvožemiams greičiau nei bet kada anksčiau padaroma nepataisoma 
žala, kurios mastas padidėja dėl klimato kaitos,

BQ. kadangi atšylantis amžinas įšalas keičia dirvožemio būklę šiauriniame pusrutulyje ir, be 
to, iš jo į atmosferą išsiskiria dideli metano kiekiai, 

Vandens valdymas

BR. kadangi galimybė naudotis vandens ištekliais, geriamo vandens tiekimas, vandens 
vartojimas ir nuotekų tvarkymas glaudžiai susiję su bendromis ekonominėmis bei 
socialinėmis sąlygomis,

BS. kadangi Europoje egzistuojantys regioniniai skirtumai kalbant apie turimus vandens 
išteklius dar labiau didėja dėl klimato kaitos,

Žvejyba

BT. kadangi žuvys ir jūros produktai yra svarbus maisto šaltinis, vandenynas – didžiausia 
pasaulio anglies saugykla ir biomasės bei žaliavų šaltinis,

BU. kadangi jūrų maisto ištekliai jau visiškai išnaudoti,

Atliekų ir išteklių valdymas



PR\728472LT.doc 11/66 PE407.892v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

BV. kadangi atliekų kiekiai, nepaisant visų pastangų, deja, toliau didėja,

BW. kadangi Europos atliekas reglamentuojantys teisės aktai jau prisideda prie to, kad 
mažinamos bendrosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos iš atliekų sektoriaus,
nors dar neišnaudojamas visas potencialas,

Prisitaikymo priemonės

BX. kadangi bet kokio pobūdžio prisitaikymo priemonės užtikrina saugią ateitį, nes jomis 
švelninama istorinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų padaroma žala ir su ja 
susijęs temperatūros kilimas,

BY. kadangi kuriant prisitaikymo priemones nepakanka vien ekonomiškumo analizės, kad 
visiems gyventojams būtų užtikrinama būtina minimali apsauga,

BZ. kadangi natūralių išteklių naudojimas pagal Tūkstantmečio ekosistemų įvertinimą 
(angl. Millenium Ecosystem Assessment) šiuo metu kelia pavojų dviem trečdaliams visų 
ekosistemų, mažina atsparumą klimato pokyčiams ir taip dar labiau didina spaudimą kuo 
greičiau kurti prisitaikymo priemones,

Sveikata

CA. kadangi daug neigiamų klimato kaitos pasekmių sveikatai galima išvengti rengiant ir 
stiprinant sveikatos apsaugos sistemas bei taikant atitinkamas prevencijos priemones,

Augimas ir užimtumas

CB. kadangi 2007 m. Europos Vadovų Tarybos pavasario susitikime nustatyti klimato 
politikos tikslai technologiniu ir ekonominiu požiūriu yra pasiekiami ir suteikia unikalių
verslo galimybių tūkstančiams Europos įmonių,

CC. kadangi daug įmonių dar nepakankamai suprato su klimato kaita susijusių galimybių ir 
rizikos reikšmingumo, 

CD. kadangi ryžtingos kovos su klimato kaita priemonės yra suderinamos su nuolatiniu 
ekonomikos augimu ir gerove,

CE. kadangi greičiau tam tikrose ūkio šakose, o ne tarp įvairių ūkio šakų bus perskirstomos 
darbo vietos,

Ateities technologijų kūrimo skatinimas

CF. kadangi prekyba taršos leidimais yra esminis Europos kovos su klimato kaita programos 
elementas, kuriuo siekiama didinti efektyvumą ir išmesti mažiau šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų,

CG. kadangi vien efektyvumo didinimas nesukels technologinės revoliucijos, o tikriausiai 
suteiks naudos tik toms technologijoms ir procesams, kurie jau sukurti ir įsitvirtinę
rinkoje,
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CH. kadangi didinant efektyvumą nebus sumažintos išlaidos nei už visiškai naujų ir todėl 
brangių technologijų kūrimą, nei už jau sukurtų technologijų patekimą į rinką, tačiau toks 
efektyvumo didinimas būtinas pirmiausia siekiant ilgalaikių kovos su klimato kaita tikslų,

CI. kadangi vien prekybos taršos leidimais nepakanka siekiant susidoroti su anglies 
dvideginio keliamomis problemomis ir sukelti plataus masto revoliuciją technologijų, 
išmetančių nedidelį anglies dvideginio kiekį, srityje,

Protingos kompiuterių sistemos ir informacijos bei komunikacijos technologijos

CJ. kadangi IKT sektoriuje šiuo metu išmetama 2 % viso pasaulio bendro anglies dvideginio 
kiekio, tačiau ši ūkio šaka gali ne tik sumažinti savo anglies dvideginio emisijas, bet ir 
pirmiausia kurti novatoriškas ir energiją efektyviau panaudoti leidžiančias programas 
visai makroekonomikai,

Finansavimas ir biudžeto klausimai

CK. kadangi dabartinio ES biudžeto nepakanka siekiant kovos su klimato kaita tikslų, nes 
politinis kovos su klimato kaita prioritetas nėra pagrįstas atitinkamomis biudžeto lėšomis,

CL. kadangi būsimoje finansinėje programoje bus numatytos biudžeto lėšos kovai su klimato 
kaita ir Europos prisitaikymo politikos kūrimui, siekiant užsitikrinti pakankamą ES
„klimato biudžetą“ kitam biudžetiniam laikotarpiui po 2013 m., 

Švietimas, mokymas ir sąmoningumo ugdymas

CM. kadangi ekonominės ir visuomeninės politinės kovos su klimato kaita priemonės lemia 
kultūrinius pokyčius, keičiasi nusistovėję įpročiai ir gyvenimo stilius, tačiau iš tiesų 
tvarus vartojimas ir žaliavų naudojimas nebus įgyvendintas visose visuomenės grupėse 
nepakeitus mąstymo ir elgesio, todėl turi būti apibrėžti nauji vartojimo modeliai ir 
gyvenimo stilius,

CN. kadangi klimato kaita duos postūmį technologinei modernizacijai, kurios teikiamomis 
ekonominėmis galimybėmis bus galima pasinaudoti tik tada, jei darbo rinkoje bus 
pakankamai kvalifikuotų specialistų,

CO. kadangi iš Eurobarometro specializuotos apklausos Nr. 300 rezultatų akivaizdžiai aiškėja, 
kad klimato kaitą didžioji dauguma respondentų Europoje laiko labai rimta problema, 
tačiau daug respondentų skundžiasi informacijos trūkumu, o asmeninės iniciatyvos, 
skirtos reaguoti į klimato kaitą, labiau remiasi paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, 
rūšiuojant atliekas ar vartojant mažiau energijos ir vandens, todėl šios priemonės 
nereikalauja esminių elgesio pokyčių kasdieniame gyvenime,

CP. kadangi teikiama būtina informacija, skatinanti persvarstyti savo judėjimo įpročius, 
pavyzdžiui, dėl automobilio naudojimo ir alternatyvių judėjimo būdų (ėjimo, važiavimo 
dviračiu ar visuomeniniu transportu),

CQ. kadangi Europos kovos su klimato kaita nuostatos ir įstatymai padeda vietos ir savivaldos 
institucijoms gerinti gyvenimo kokybę daugelyje Europos Sąjungos miestų, o vietos 
iniciatyvos metropolinėse zonose labai prisideda prie to, kad Europos Sąjungoje būtų 
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mažiau išmetama anglies dvideginio,

CR. kadangi ne vien mažmeninės prekybos atstovų užduotis yra skatinti alternatyvius pirkėjų 
pirkimo įpročius, tačiau apskritai įmonės savo verslo modeliais ir gamybos procesais gali 
tapti tvarumo ir efektyvaus išteklių panaudojimo pavyzdžiais bei per savo personalą iš 
esmės populiarinti klimatui nekenksmingą prekybą,

CS. kadangi trūksta daug informacijos vartotojams apie žemės ūkio produktų poveikį klimato 
kaitai, tačiau tikslinės informacijos kampanijos gali daryti poveikį vartotojų pirkimo 
įpročiams ir taip gali būti siekiama sveikatos politikos tikslų,

2050 m. – ateitis prasideda šiandien

CT. kadangi pasaulio gyventojų išteklių poreikis jau dabar ketvirtadaliu viršija natūralias 
Žemės galimybes atsinaujinti, iš būsimų kartų atimama galimybė išgyventi,

CU. kadangi būsimų gamybos būdų ir vartojimo pagrindas daugiausia nustatomas dabartinių
politinių sprendimų, kurie reikalauja įžvalgos ir politinės lyderystės, tačiau tvaresnio 
gyvenimo būdo nebus įmanoma pasiekti neprisidedant ekonomikai, mokslui, 
žiniasklaidai, organizuotai pilietinei visuomenei ir piliečiams,

CV. kadangi klimato kaita yra globali aplinkos problema, kurios priežastys yra struktūrinio 
pobūdžio, 

Pagrindinės politinės idėjos

1. pabrėžia būtinybę (remiantis horizontalia strategija) klimato kaitą integruoti kaip naują 
bendrą sąlygą į visas sritis ir politines erdves bei Europos teisės aktuose atsižvelgti į 
pasaulinio atšilimo priežastis ir pasekmes;

2. primena ypač būtinus tikslus kovoje su klimato kaita ir pabrėžia aiškią nuostatą siekti 
vidutinės trukmės tikslo iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 
nuo 20 % iki 30 % bei siekti ilgalaikio tikslo iki 2050 m. sumažinti emisijas nuo 50 % iki
80 %, taip siekiant su 50 % tikimybe sutrukdyti pasaulio vidutinei temperatūrai pakilti 
2°C, palyginti su ikipramoniniu lygiu;

3. dar kartą pabrėžia Europos Parlamento pasiūlytas politines kovos su klimato kaita 
priemones ir bendradarbiavimą tarptautiniu lygiu bei ES ir jos valstybių narių lygiu;

4. jaučiasi įsipareigojęs pabrėžti Europos Sąjungos vadovaujantį vaidmenį tarptautinėse 
derybose UNFCCC struktūroje COP ir MOP lygiu, taip pat kituose tarptautiniuose 
forumuose; dar nurodo neatidėliotiną būtinybę siekti įgyvendinti Kioto protokolo tikslus 
ES ir jos valstybėse narėse, kad būtų įtikinamai atliekamas šis vadovaujantis vaidmuo;

5. pritaria požiūriui, kad šiuolaikinių aplinkos apsaugos technologijų kūrimas, taikymas ir 
eksportas prisideda prie Lisabonos strategijos ir ES bei Kioto protokolo tikslų bei kitų 
kovos su klimato kaita nuostatų įgyvendinimo, todėl taip įgyvendinami kovos su klimato 
kaita tikslai ir užtikrinamas ekonomikos augimas;

6. pabrėžia būtinybę pirmiausia smarkiai padidinti efektyvumą visose kasdienio gyvenimo 
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srityse ir lygiagrečiai vykstančiame procese pradėti taikyti tvarius gamybos ir vartojimo 
būdus, sąmoningai tausojant išteklius ir remiantis atsinaujinančiaisiais energijos 
šaltiniais; 

7. pabrėžia būtinybę šiame kontekste peržiūrėti Europos Sąjungos biudžetą ir turimas bei 
būsimas finansavimo priemones dėl jų suderinamumo su Europos kovos su klimato kaita
politikos tikslais ir, esant reikalui, pakoreguoti biudžetą;

8. pabrėžia, kad sėkminga mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politika įmanoma tik 
praktiškai taikant novatoriškas technologijas, naudojantis užtikrintomis galimybėmis 
pateikti jas į rinką;

Tarptautinis lygmuo: padėtis po 2012 m., išorės klimato politika ir tarptautinė prekyba

9. ragina Komisiją ir kitas ES Tarybai pirmininkausiančias šalis prisiimti vadovaujantį 
vaidmenį tarptautinėse derybose dėl susitarimo po 2012 m. ir iki 2009 m. baigti šias 
derybas, kad liktų pakankamai laiko ratifikuoti būsimą susitarimą dėl klimato kaitos ir 
būtų išvengta spragos tarp įsipareigojimų laikotarpių;

10. pabrėžia, kad naujasis susitarimas dėl klimato kaitos turėtų būti parengtas vadovaujant 
Jungtinėms Tautoms ir remtųsi „bendros, bet skirtingos atsakomybės“ principu, o 
pramoninės valstybės aiškiai prisidėtų prie taršos mažinimo ir besivystančios šalys taip 
pat įsipareigotų imtis priemonių kovai su klimato kaita, kiek leidžia jų galimybės; 

11. pabrėžia, kad susitarimas po 2012 m. turėtų būti suderintas su kitais Jungtinių Tautų ar 
Europos Sąjungos tarptautinės politinės darbotvarkės tikslais, pavyzdžiui, išsaugoti 
biologinę įvairovę, siekti Tūkstantmečio vystymosi tikslų ar spręsti saugumo klausimus, 
kad būtų galima išnaudoti politinę sinergiją;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares integruoti taršos mažinimo ir prisitaikymo priemonių 
prie klimato kaitos pasekmių reikalavimus į pagalbos besivystančioms šalims programas 
arba tarptautinių agentūrų, teikiančių pagalbą besivystančioms šalims, sprendimų 
priėmimo procesuose atkreipti dėmesį į tokią būtinybę ir taip pat per partnerystes įtraukti 
į šį procesą atitinkamų šalių ar regionų privatųjį sektorių bei valdžios institucijas; 

13. pritaria Europos Sąjungos aukštojo atstovo bendrajai užsienio ir saugumo politikai 
ataskaitos rekomendacijoms ir Komisijai dėl „klimato kaitos ir tarptautinio saugumo“ ir 
pabrėžia būtinybę kurti atitinkamą daugiašalę prevencinę ES diplomatiją klimato 
klausimais, kad klimato politikos aspektai sykiu su kitais tarptautinių santykių veiksniais,
kaip antai gyventojų skaičiaus didėjimas ir klimato kaitos nulemta migracija, 
urbanizacija, energijos poreikis, kylančios energijos kainos ir vandens bei maisto 
trūkumas, būtų labiau integruoti į tarptautinių santykių formavimą;

14. ragina ES ir valstybes nares vykdant Europos saugumo strategiją ir Europos saugumo ir 
gynybos politiką ištirti klimato kaitos ir dėl jos kylančių stichinių nelaimių poveikį 
civilinei saugai ir žmonių saugumui; 

15. ragina ES ir valstybes nares sudaryti partnerystes klimato klausimams spręsti su 
tikslinėmis valstybėmis, kurios leistų įveikti kliūtis sėkmingai perduoti technologijas ir 
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parengti individualius sprendimus, atsižvelgti į intelektinės nuosavybės apsaugos, 
technologinio išsivystymo lygio, institucinio stabilumo ir turimų žmogiškųjų bei 
finansinių išteklių klausimus tikslinėje šalyje;

16. ragina Komisiją PPO derybų raunduose ir derybų dėl susitarimo po 2012 m. procese 
taikyti tarpusavyje suderintas prekybos politikos ir aplinkos apsaugos politikos derybų 
strategijas, kad derybų partneriams būtų įtikinamai pristatyti Europos kovos su klimato 
kaita tikslai ir jiems sukurtos priemonės, kad būtų išsklaidytos abejonės dėl prekybos 
apribojimų ar kitokios diskriminacijos prekybos santykiuose su trečiosiomis šalimis be 
nustatytų privalomų kovos su klimato kaita tikslų ir būtų įgyvendintas abipusiškumo 
principas siekiant kovos su klimato kaita visame pasaulyje;

17. ragina, kad Komisija, ES Tarybai pirmininkaujančios šalys ir valstybės narės dvišaliu 
lygiu prisiimtų derybų procese dėl susitarimo po 2012 m. tarpininko vaidmenį tarp 
pramoninių valstybių pozicijos, G-5 valstybių (Kinija, Indija, Brazilija, PAR ir Meksika) 
ir besivystančių šalių, kad suderinus interesus būtų užtikrintos sėkmingos derybos dėl 
kovos su klimato kaita, įtraukiant į jas visus didžiausius teršėjus, išmetančius šiltnamio 
efektą sukeliančias dujas;

Energetika

18. pabrėžia, kad Europai reikia į ateitį orientuotos, strateginės energetikos ir išorės 
energetikos politikos, kad būtų reikšmingai užtikrinamas energijos tiekimo saugumas 
laikantis tvarumo, veiksmingo išteklių panaudojimo ir neutralaus poveikio klimatui 
nuostatų ir kad būtų atsakyta ne tik į klausimą, ar galima gauti energijos, bet ir į 
klausimus dėl energijos transporto ir saugojimo, apibrėžiamus kaip energetikos 
infrastruktūros klausimai;

19. ragina ES ir valstybes nares užtikrinti politiškai reguliuojamą ir pagal verslo principus
valdomą pereinamąjį etapą prie energijos rūšių derinimo, kuriame dėl aktyvios 
valstybinės paramos valstybėse narėse ir Europos lygiu iškasamas kuras palaipsniui bus 
papildomas, o vėliau ir visai pakeistas atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais; 

20. ragina valstybes nares skatinti elektros energijos pardavėjus taikant nusidėvėjimo 
atskaitymo sistemas ir mokestines paskatas imtis būtinos modernizacijos iškasamu kuru 
kūrenamuose energijos gamybos įrenginiuose, kad taip būtų gerokai padidintas 
efektyvumas įprastu būdu gaminant elektros srovę;

21. ragina valstybes nares užtikrinti, kad decentralizuotai pagaminta energija ir elektra pateks 
į elektros tinklą, panaikinti patekimo į rinką suvaržymus novatoriškiems elektros srovės 
gamintojams atsinaujinančiųjų energijos šaltinių sektoriuje ir skatinti vietinės bendros 
šilumos bei elektros energijos gamybos plėtrą ir nustatyti jai vidutinės trukmės tikslus;

22. siūlo Europos išorės energetikos politikos elementu paversti saulės energijos partnerystes 
su trečiosiomis šalimis Viduržemio jūros regione, kurios sudarys pagrindą vandenilio 
gamybai ir sykiu leis žengti žingsnį į ekonomiką su išmetamu nedideliu anglies 
dvideginio kiekiu, pagrįstą vandenilio technologijomis; 

23. ragina politikus ir verslininkus investuoti į infrastruktūrą, tinklus ir vamzdynus, skirtus iš 
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saulės energijos išgauti elektros srovę vandenilio gamybai, o trečiosioms šalims pasiūlyti, 
taikant energetikos partnerystes, plėtros programas, skirtas būtinoms institucijoms, 
infrastruktūrai ir mokymo programoms vietos specialistams bei galimybę prisijungti prie 
tinklo tenkinant savo reikmes;

24. ragina valstybes nares toliau didinti, atitinkamai pagal vietos ar regiono galimybes, vėjo 
jėgainių, kurios dėl intensyvios paramos jau įsitvirtino kaip energijos gamybos būdas,
užimamą dalį ir hidroelektrinių bei geoterminės energijos užimamą dalį įvairių energijos 
rūšių derinimo procese ir toliau išnaudoti turimą plėtros potencialą, taip pat padedant 
Europos mokslinių tyrimų iniciatyvoms ir koordinavimu per kompetencijos tinklus;

25. pabrėžia didelį biomasės naudojimo energijos gamybai potencialą, kad būtų sumažintos 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos ir skatina Europos strategiją naudoti biomasę 
šildymui ir šaldymui;

26. ragina Komsiją parengti išsamią visų teršalų analizę per visą bioenergijos gyvavimo 
ciklą, siekiant nustatyti, kokį vaidmenį biomasė gali ateityje atlikti kaip energijos šaltinis; 
be to, remiantis rezultatais reikėtų ištirti galimybes pagerinti biomasės energetinę vertę, 
kurios atsiranda išvedant naujas veisles ar taikant biotechnologijas, ir jų privalumus bei 
trūkumus;

27. mano, kad būsimoje energetikos politikoje, skirtoje sumažinti anglies dvideginio emisiją, 
taip pat reikėtų ištirti atomines elektrines (palyginti su atsinaujinančiaisiais energijos 
šaltiniais) dėl jų galimo indėlio į būsimą skirtingų energijos rūšių derinimą ir 
koncentruotis ne tik į galimybę išvengti anglies dvideginio, bet ir į investicijų poreikį, 
saugų urano tiekimą, sistemos eksploataciją, technologinius ir tarptautinius saugumo 
klausimus bei neišspęstą atliekų saugojimo klausimą;

28. technologinių galimybių atlikti branduolio sintezę ITER bandomajame reaktoriuje tyrimą 
laiko pirmuoju žingsniu priartėti prie šio energijos gamybos būdo komercinio 
panaudojimo ir pabrėžia, kad tai, ar bus pasiektas šis tikslas, labai priklauso nuo to, ar bus 
užtikrintas ilgalaikis mokslinių tyrimų finansavimas ir ar ketinama padidinti turimas 
lėšas, kad projektas būtų greičiau realizuotas; 

Biokuras

29. konstatuoja, kad biokuro gamyba iš dalies prisidėjo prie maisto produktų kainų kilimo, 
tačiau atsisakius biokuro nebus išspręsta nei bado problema pasaulyje, nei bus atsakyta į 
klausimą, koks judumas nekenkia klimatui;

30. Komisijai siūlo persvarstyti nustatytos biokuro kvotos koncepciją ir vietoje jos kurti 
lanksčius scenarijus, kuriuose būtų atsižvelgiama ir į didėjantį poreikį pasaulyje didinti 
maistinių ir pašarinių augalų pasėlių plotą žemės ūkyje, ir į būtino biokuro importo į ES 
klausimą, kad ateityje būtų galima patenkinti individualaus judumo ir krovinių pervežimo 
reikalavimus;

31. mano, kad būtina besivystančias šalis įtraukti į ilgalaikę strategiją tobulinant ir gaminant 
biokurą, kad būtų galima tirti biokuro gamybos ekonominį planavimą ir ekonomiškumą, 
atsakyti į klausimus dėl ekologinio tvarumo ir galiausiai atverti galimybes socialinei 
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plėtrai ir ilgalaikiam pajamų didinimui;

32. ragina Komisiją ir valstybes nares intensyvinti antrosios kartos biokuro mokslinius 
tyrimus ir technologijų plėtrą, skirti tam būtinas finansines lėšas ir susieti jas su 
nustatytais biomasės auginimo bei naudojimo tobulinimo tikslais;

Energijos efektyvumas

33. ragina Komisiją ištirti, ar siekis iki 2020 m. 20 % padidinti energijos efektyvumą turi būti 
neprivalomas ir, esant reikalui, Tarybai pasiūlyti paskelbti šį tikslą privalomu;

34. ragina organizuoti plačią, vietos lygiu vykdomą informacijos kampaniją piliečiams, skirtą 
didinti decentralizuotos energijos efektyvumą, kurios metu namų ir butų savininkams 
siūloma padaryti termonuotraukas ir sudaryti energijos balansą, taip pat teikiami 
finansavimo pasiūlymai galimoms modernizavimo priemonėms remiantis mikrokreditų 
pavyzdžiu; 

35. ragina per muges, informacijos dienas ir seminarus kurti sinergiją tarp nekilnojamo turto 
savininkų, finansinių paslaugų teikėjų, verslininkų ir kitų nekilnojamo turto sektoriaus 
dalyvių; 

36. skatina kurti aiškią Europos koordinavimo sistemą, skirtą bendrai šilumos ir energijos 
gamybos plėtrai ir integracijai į pramonės įrenginius, kad atsirastų pagrindas vietos ar 
regiono lygiu taikyti kovos su klimato kaita priemones ir kartu didinti energijos vartojimo 
efektyvumą;

37. valstybėms narėms siūlo taikyti sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą 
modernizavimo priemonėms ir tam tikslui naudojamiems prietaisams, apskaičiuoti žemės 
ar turto mokesčius pagal pastatų energetinį efektyvumą arba išduodant energijos 
efektyvumo pasus didinti paskatas modernizuoti;

38. kaip paskatų sistemą modernizuoti išnuomotą ar išperkamąja nuoma įsigytą 
nekilnojamąjį turtą siūlo sumažinti mokesčių tarifus nuomos ar išperkamosios nuomos 
pajamoms atsižvelgiant į investicijų sąnaudas; 

39. ragina atsakingas vietos valdžios institucijas ir profesines sąjungas valstybėse narėse 
įtvirtinti energijos efektyvumo kriterijų naujuose pastatuose kaip pagrindinę sąlygą 
architektams ir konstruktoriams, o siekiant šio tikslo pirmas žingsnis būtų statybos teisės 
nuostatos, skirtos naujų pastatų energijos efektyvumo laipsniams nustatyti; 

40. ragina Komisiją kas penkerius metus su rinkos pokyčiais suderinti energijos efektyvumo 
gaires elektriniams ir elektroniniams prietaisams visose naudojimo srityse, atnaujinti 
taikomas prietaisų ženklinimo programas ar energijos efektyvumo klases ir taip išvengti 
vartotojui teikiamos neteisingos informacijos;

41. ragina Komisiją išanalizuoti kontrolinių lempučių (angl. stand by) funkcijų draudimą 
naujiems prietaisams persvarstant Ekologinio projektavimo direktyvą, taip pat privalomai 
nustatyti išjungimo automatines sistemas ir energijos taupymo režimą pramonėje 
naudojamiems dideliems įrenginiams bei prietaisams ir mašinoms;
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Judumas ir logistika

42. konstatuoja, kad Europos ekonomikos ir visuomenės modelis pagrįstas tuo, kad 
užtikrinamas asmenų, prekių ir krovinių judumas bei naudingumas, užuot užtikrinus 
išteklių efektyvumą didžiausią prioritetą teikiant veiksmingam laiko išnaudojimui, ir kad 
todėl ateityje bus būtina derinti abu šiuos veiksnius; 

43. primena atitinkamiems dalyviams, kad ir transporto sektorius turi laikytis ES klimato 
tikslų iki 2020 m. sumažinti anglies dvideginio emisiją ne mažiau kaip 20 %, palyginti su 
1990 m., ir per tą patį laikotarpį padidinti energijos efektyvumą 20 %;

44. reikalauja išsamaus politikos paketo, sudaryto iš viena kitą remiančių priemonių, siekiant 
tvarios transporto politikos, kuri apimtų automobilių technologijų tolesnį vystymą 
(ekologiškas naujoves), dažnesnį alternatyvių variklių rūšių naudojimą, kompiuterizuotą
transporto valdymą, važiavimo ir automobilių naudojimo įpročių pokyčius bei anglies 
dvideginio emisijų apmokestinimą, ir kurią būtų galima skatinti aiškiais prioritetais 
viešųjų pirkimų srityje;

45. reikalauja, kad visų transporto rūšių atveju visos išorės išlaidos būtų įskaitytos į 
eksploatacijos sąnaudas;

46. pritaria Komisijos atliekamam transporto sektoriaus taršos tyrimui (ekologiško transporto 
aprašui), kuriame išvardijami galiojantys ir dar būtini teisės aktai, skirti tvariam 
transporto sektoriaus augimui;

47. pabrėžia infrastruktūros projektų reikšmę transporto sektoriui, tačiau ją planuojant, 
projektuojant ir statant reikalauja atsižvelgti į klimato poveikį ateityje;

48. apgailestauja, kad į transporto požiūriu veiksmingesniam ir aplinkai nekenkiančiam
miestų planavimui su pėsčiųjų zonomis, dviračių takais ir lanksčiomis jungtimis su vietos 
viešuoju keleiviniu transportu kylančias problemas daugelyje vietų buvo beveik 
nereaguojama arba jos spręstos arba per vėlai, arba tik fragmentiškai;

49. ragina Europos miestus ir savivaldybes siūlyti lanksčias ir suderintas alternatyvas 
automobiliams bei išplėsti transporto priemonių pasiūlą, pavyzdžiui, vietinio susisiekimo 
maršrutų tinklais dar intensyviau sujungiant centrą ir periferiją, o vietiniam viešajam 
keleiviniam transportui kelių eismo taisyklėmis suteikiant prioritetą miestų centruose;

50. pabrėžia geležinkelių transporto, kaip energiją efektyviai vartojančios ir mažai anglies 
dvideginio išmetančios transporto priemonės, potencialą tiek pervežant krovinius ilgais 
atstumais, tiek važinėjant regionuose ir į darbą trumpais bei vidutiniais atstumais;

51. pritaria transeuropinių tinklų statybai ir plėtrai bei ragina kuo greičiau baigti būtiniausius
projektus, kuriems suteikiamas didžiausias prioritetas kalbant apie krovinių transporto 
grandinės logistiką ir tvarią Europos transporto politiką;

52. apgailestauja, kad nepaisant transporto politikos būtinybės perkelti krovinių pervežimą į 
geležinkelių sektorių, praėjusį dešimtmetį sumažėjo investicijos į geležinkelių plėtrą;

53. ragina valstybes nares ir savivaldybes reguliuoti kainas skatinant transporto srautus 
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nukreipti į vietinį viešąjį keleivinį transportą užuot naudojus lengvuosius automobilius, o
vietoje kelių transporto daugiau naudotis traukiniais ir skirti dideles investicijas į būtiną 
infrastruktūrą, skirtą smarkiai išplėsti pasiūlą ir paversti ją patrauklesne; 

54. pabrėžia kompiuterizuotų transporto sistemų reikšmę derinant įvairias transporto rūšis ir 
įtraukiant jas į bendrą Bendrijos, valstybių narių, regioninę ir vietos transporto politiką, 
nes jos prisideda prie didesnio saugumo užtikrinimo ir mažina transporto sektoriaus 
daromą žalą aplinkai; 

55. ragina ES ir valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti su pramonės sektoriumi, kad būtų 
sukurtos būtinos rinkos politikos sąlygos, padėsiančios į transporto valdymą įtraukti 
kompiuterizuotas transporto sistemas (ypač į logistikos ir saugumo valdymą (ERTMS, 
RIS, eCall));

56. pritaria Komisijos projektui kartu su valstybėmis narėmis nužymėti specialius jūros 
greitkelius (angl. motorways of the sea), kad sutrumpėtų jūros keliai ir susidarytų didesnis 
transporto srautas Europos jūrų keliais; 

57. pritaria Komisijos pasiūlymams rinkti uosto ir prastovos mokesčius remiantis laivų 
išmetamų teršalų kiekiu, uostuose stovintiems laivams elektros srovės tiekimą užtikrinti 
iš kranto, t. y. neleisti gaminti laivo generatoriais;

58. mano, kad laivų statyklos ir laivų savininkai turėtų intensyviai taikyti naujas 
technologijas, skirtas didinti efektyvumą, pavyzdžiui, montuoti bures, naudoti išskiriamą 
šilumą elektros energijos gamybai, montuoti efektyvesnius variklius, projektuoti geresnį 
korpuso ir vairo profilį, naudotis tikslesnėmis orų prognozėmis nustatant kursą ar 
pasinaudoti galimybe sutaupyti kuro pasirinkus tam tikrą korpuso paviršiaus apdorojimo 
būdą;

59. ragina Tarptautinę jūrų organizaciją (angl. IMO) nustatyti visam sektoriui skirtą taršos 
mažinimo tikslą laivybos sektoriui ir minimalius technologinius standartus, skirtus taikyti 
šias šiuolaikines technologijas statant naujus laivus;

60. mano, kad aviacijos sektoriuje būtina integruota strategija, kuri aviacijos pramonę, oro 
vežėjus ir oro uostų operatorius kartu įpareigotų iki 2020 m. sumažinti taršą, tačiau 
netrukdytų dalyvauti prekyboje taršos leidimais kaip efektyvumą didinančioje
priemonėje;

61. primygtinai ragina ES ir valstybes nares iki prekybos taršos leidimais sistemos veikimo 
pradžios sektoriuje kiek įmanoma veiksmingiau įgyvendinti ir plėtoti tiek bendro Europos 
dangaus projektą, tiek SESAR projektą (Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo 
mokslinių tyrimų programa – angl. Single European Sky Air Traffic Management 
Research), teikti prioritetą funkcinių ir lanksčių oro erdvės blokų bei apskritai lanksčiam 
oro erdvės naudojimui, kad būtų galima išnaudoti iškart atsirandantį taršos mažinimo 
potencialą ir orlaivių kuro sąnaudas sumažinti 12 %;

62. ragina transporto sektoriaus pavarų sistemų ir variklių gamintojus bendrai, laikantis Euro 
6 standartų, bet neapsiribojant jais, nuolat didinti savo įrenginių efektyvumą, sektoriuje 
nustatyti ženklaus efektyvumo didinimo tikslus ir toliau tirti galimybę naudoti alternatyvų 
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kurą, kad taip būtų prisidedama prie tvaresnio šio sektoriaus augimo;

63. skatina gynybos pramonę taip pat siekti padidinti savo variklių ir pavarų sistemų 
efektyvumą bei tirti galimybę naudoti alternatyvų kurą;

64. ragina Komisiją iki 2010 m. parengti ataskaitą dėl kabotažo ir kitų veiksnių Europos 
Sąjungoje, kurie lemia tuščius reisus ir efektyvumo nuostolius vidaus rinkoje;

Turizmas ir kultūros paminklai

65. reiškia susirūpinimą, kad Europos kultūros paminklams ir kultūriniams kraštovaizdžiams 
kelia grėsmę ekstremalūs oro reiškiniai ir ilgalaikė klimato kaita; 

66. ragina valstybes nares, koordinuojant Europos lygiu, parengti bendrą katalogą apie 
Europos kultūros paminklus, kuriems kelia pavojų klimato kaita; 

67. ragina valstybes nares ir regionus klimatui jautriose sezoninio turizmo srityse, kuriose
nėra kitų tinkamų alternatyvų, imtis visapusių prisitaikymo ir prevencinių priemonių, 
pavyzdžiui, užtikrinti vandens tiekimą, taikyti apsaugą nuo miškų ir krūmų gaisrų arba 
pagerinti pakrančių apsaugą, kad būtų tinkamai įvertinama ekonominė turizmo ir būtinos 
infrastruktūros reikšmė išsaugant darbo vietas bei pajamas ir būtų išvengta didelių 
ekonominių nuostolių vertės grandinėje;

68. mano, kad kai kuriuose regionuose tik tuomet yra ekonomiškai prasminga ir ekologiškai 
priimtina toliau plėtoti turizmą, jei būsimoje plėtroje atsižvelgiama į tikėtinas klimato 
kaitos pasekmes, pavyzdžiui, padidėjusį vandens ir sniego trūkumą;

69. ragina turizmo sektorių kartu su vietos vadžios institucijomis ir verslo asociacijomis kurti 
integruotas strategijas, kad būtų sumažinta tarša ir padidėtų sektoriaus energijos 
efektyvumas (pirmiausia transporto ir apgyvendinimo srityse) bei planuoti turizmo 
įrangos apsaugos nuo ekstremalių oro reiškinių priemones;

Prekybos taršos leidimais sistema / Pramonės tarša

70. ragina Komisiją prieš formuluojant platesnius taršos mažinimo tikslus, viena vertus, ištirti 
galimybę į prekybos taršos leidimais sistemą įtraukti kitus sektorius arba išanalizuoti
pasikeitusią pusiausvyrą tarp prekybos taršos leidimais sistemos sektorių ir kitų sektorių
bei, antra vertus, identifikuoti faktinį taršos mažinimo potencialą atsižvelgiant į tai, ar 
naudojamose žaliavose yra anglies, ir į ypatingą tarptautiniu lygiu konkuruojančių įmonių 
padėtį; 

71. ragina atsisakyti pagrindinio principo, kad leidimai šimtu procentų parduodami 
aukcionuose; mano, kad tikslas bus geriau pasiektas teikiant nemokamus leidimus iki tam 
tikros, remiantis geriausia turima technologija nustatytos ribos (angl. benchmark), nes tik 
taip bus užtikrinama, kad įmonės išlaikys pakankamas ilgalaikio turto atsargas, kad 
galėtų skirti būtinas investicijas efektyvumui didinti; 

72. apribojant CDM/JI projektus siūlo vietoje bendros ribos taikyti atskiroms valstybėms 
pritaikytas kvotas; ragina Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos 
sekretoriatą derybose dėl susitarimo po 2012 m. siūlyti griežtesnius kriterijus teikiant 
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leidimus CDM/JI; 

73. siūlo Komisijai diskusijose dėl elektros pavarų ir variklių efektyvumo didinimo 
pramoniniuose prietaisuose vadovautis išplėsta koncepcija, kurioje būtų atsižvelgiama ir į 
technologinį potencialą, pavyzdžiui, reguliuojamą pavaros greitį, kaip į galimą 
ekologiško projektavimo kriterijų;

Anglies dvideginio surinkimas ir saugojimas (CCS)

74. mano, kad dėl CCS klausimo turėtų būti diskutuojama ir ieškoma kompromiso būtent 
atsižvelgiant į ES strategijos technologijų neutralumą;

75. mano, kad būtina didelė finansinė parama ilgalaikiams moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai, kad būtų sukurtos kitos kartos technologijos ir būtų galima kaip 
reikalaujama padidinti mastą;

76. pasisako už tai, kad būtų skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas siekiant atverti 
realizavimo rinkas Europos technologijoms, ypač tose besivystančiose šalyse, kurios ir 
toliau turimas anglių atsargas naudoja kaip energijos šaltinį;

77. skatina UNFCCC nares CCS pripažinti perduodama technologija švarios plėtros 
mechanizmo struktūroje, nustatytoje Kioto protokolo Marakešo susitarimuose; 

78. ragina ES ir valstybes nares rimtai atsižvelgti į galimą gyventojų skeptišką požiūrį ar 
susirūpinimą dėl anglies dvideginio surinkimo bei saugojimo metodo taikymo ir neslėpti
turimų logistikos problemų;

Žemės ūkis ir gyvulininkystė

79. ragina Komisiją patikrinti galimybę aiškiai įtraukti žemės ūkį į būsimą integruotą 
Europos kovos su klimato kaita politiką ir parengti privalomus taršos mažinimo tikslus 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms šiame sektoriuje, išnaudojant visą jau turimą 
potencialą ir ieškant kompromiso;

80. nurodo, kad optimizuotas žemės valdymas padidina humuso kiekį dirvožemyje, o pasėlių 
plotai dėl geresnės auginamų kultūrų priežiūros ir stengiantis palikti kuo mažesnį
nežaliuojančių pūdymų plotą gali sugerti daug daugiau anglies;

81. mano, kad optimizuotas mineralinių trąšų saugojimas ir naudojimas gerokai prisideda 
mažinant azoto suboksido išmetimą; todėl reikalauja, kad ir toliau būtų daugiau tręšiama 
organinėmis, o ne mineralinėmis trąšomis;

82. ragina atlikti ekonomines analizes dėl tam tikrų regioninių auginimo metodų 
ekonomiškumo pasikeitus klimato sąlygoms, kad būtų parodytos prisitaikymo galimybės 
ir būtų lengviau pertvarkyti žemės valdymą bei pasirinkti labiau prie klimato kaitos 
prisitaikiusius kultūrinius augalus;

83. reikalauja, kad siekiant įgyvendinti žemės ūkio kovos su klimato kaita politiką būtų 
intensyvinami biotechnologijų moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra auginant sėklas 
bei augalus, plėtojant ekologiškas genų technologijas ir apsaugant augalus;
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84. mano, kad plėtojant prie klimato pokyčių pritaikytą žemės ūkį būtina perteikti naujas 
žinias apie dirvožemio apdirbimą, o jaunų ūkininkų profesinis mokymas turėtų aprėpti 
klimato kaitos poveikį ar nuo klimato kaitos priklausomą žemės ūkio produktų gamybą;

85. reikalauja pieno ir mėsos gamybos srityje peržiūrėti ir, jei reikia, pagerinti pašarų racioną, 
kad atrajotojų didžiuosiuose skrandžiuose susidarytų mažiau metano, tačiau nesumažėtų 
našumas;

86. įžvelgia biodujų jėgainių, skirtų gaminti energiją perdirbant srutas, plėtroje ekonomiškai 
ir ekologiškai reikšmingą indėlį į auginant gyvulius išmetamo metano kiekio mažinimą;

Miškai

87. mano, kad būsima Europos klimato politika turi siekti tiek išlaikyti tropinius atogrąžų
miškus ir dar išlikusius šiaurinius miškus, tiek prižiūrėti ir atsodinti Europos miškus;

88. mano, kad UNFCCC struktūroje turėtų būti sukurta ilgalaikė miškininkystės 
kompensacijų schema už faktinį taršos sumažinimą nenaikinant miškų ir reikalauja 
sukurti akivaizdžią ekonominę paskatą nuolat saugoti džiungles bei didelius miškų 
masyvus taikant tvaraus naudojimo metodus, o naudingumas būtų daug dažniau
apskaičiuojamas pagal tai, kokios apskritai suteiktos „ekologinės paslaugos“ ir atliktos 
socialinės funkcijos;

89. mano, kad į kompensacijų schemą tam tikru mastu turėtų būti įtraukiami CDM projektai; 
reikalauja, kad pasaulinėje anglies dvideginio rinkoje pirmiausia būtų taikomos 
ekonominės paskatos toms valstybėms, kuriose dar yra didelių natūralių miškingų
teritorijų, taip pat išlaikyti miškų komercinę vertę; siūlo atlikti patikrinimą, ar šiame 
kontekste būtų prasminga koncentruotis tik į tropinius atogrąžų miškus;

90. ragina ES, bendradarbiaujant su tarptautine bendruomene, sukurti palydovines stebėsenos 
sistemas ir būtiną infrastruktūrą, skirtą ilgalaikiu laikotarpiu išsaugoti pirmiausia 
tropinius miškus; skatina sukurti Pasaulio banko kontroliuojamą pasaulinį fondą 
stebėsenos sistemoms įrengti; 

91. mano, kad pasaulinės stebėsenos sistemos miškams apsaugoti sėkmingai veiks tik tuomet, 
jei lygiagrečiai bus sudarytos ir nuolat prižiūrimos būtinos institucinės sąlygos ir sukurtos 
administracinės institucijos su kvalifikuotais darbuotojais;

92. šiame kontekste atkreipia dėmesį ir į būtinybę Europos miškuose naudojantis stebėsenos 
programomis iš anksto nustatyti galimą kenkėjų antplūdį ir imtis atitinkamų priemonių 
miškui apsaugoti;

93. mano, kad nacionaliniai miškų registrai valstybėse narėse yra svarbus informacijos 
šaltinis siekiant išanalizuoti bendrą Europos miškų būklę ir jų reikšmę mažinant anglies 
dvideginio kiekį; ragina Komisiją skatinti valstybes nares rinkti duomenis ir juos vertinti;

Dirvožemio apsauga

94. rekomenduoja plėtoti mokslinius dirvožemio tyrimus ir stebėti dirvožemio būklę, kad 
būtų galima laiku reaguoti į eroziją ir į žemės ūkio naudmenų nuostolius;
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95. ragina valstybes nares nustatyti dirvožemio apsaugos politiką taikant tinkamus 
dirvožemio įdirbimo metodus, kuria būtų atsižvelgiama į organinių medžiagų 
dirvožemyje reikšmę dirvožemio derlingumui, į vandens sulaikymo pajėgumą ir 
galimybę funkcionuoti kaip anglies saugyklai;

96. šiame kontekste atkreipia dėmesį į ekologinę sistemą pabrėžiantį požiūrį, skirtą išvengti 
dirvožemio erozijos ir ją sumažinti, apsisaugoti nuo stepėjimo ar dykumėjimo, kitų floros 
ir faunos rūšių invazijos bei gaisrų;

Vandens valdymas

97. mano, kad strateginis planavimas ir integruotas vandens valdymas, pagrįstas dabartiniu ir 
būsimu vandens poreikiu, lemia sėkmę kovojant su klimato kaitos poveikiu turimiems 
vandens ištekliams;

98. mano, kad integruotas vandens valdymas turėtų aprėpti vandens naudojimo 
racionalizavimo ir ribojimo strategijas bei atsakyti tiek į klausimus apie galimą lietaus 
vandens surinkimą ir saugojimą natūraliuose bei dirbtiniuose rezervuaruose, tiek į 
klausimus apie dykumų keliamą pavojų ir poveikį;

99. ragina Komisiją sprendžiant vandens valdymo klausimus prisiimti svarbų koordinatorės 
tarptautiniu lygiu vaidmenį, ypač kuriant tinklus ir finansuojant mokslinius tyrimus
novatoriškų technologijų jūros vandens nudruskinimo, naujų drėkinimo sistemų ir 
vandens vartojimo žemės ūkyje bei mieste srityse, taip pat finansuojant bandomuosius 
projektus sausros ar potvynio padarytai žalai mažinti;

Žvejyba

100.pabrėžia, kad dabartiniai žvejybos būdai dar labiau mažina žuvų išteklių ir jūros gyvūnų 
atsparumą klimato kaitos poveikiui;

101.primygtinai tvirtina, kad būtinas išsamus pagrindų planas jūrų klausimu, kaip numatyta 
Jūrų strategijos direktyvoje siekiant užtikrinti geresnį ir tvaresnį jūrų regionų ir jūrų 
išteklių valdymą; įspėja, kad kitaip Europos saugomos jūrų teritorijos taps paskutinėmis 
biologinės įvairovės oazėmis negyvuose ir tuščiuose vandenynuose; 

102.sveikina Komisijos sprendimą padidinti žuvų išteklių ir visų jūrų ekosistemų atsparumą 
apskaičiuojant pramoninės žvejybos kvotas pagal tvarumo kriterijus;

103.tvirtina, kad klimato kaitos sukelti aplinkos pokyčiai gali priversti perkelti į kitas vietas 
akvakultūras, o tuomet ekonominių nuostolių patirtų dabartinės akvakultūrų vietos; tačiau 
įspėja, kad akvakultūras perkėlus į kitą vietą atitinkamos ekosistemos gali patirti
neigiamų padarinių, todėl reikalauja įpareigojančio poveikio vertinimo;

Atliekų ir išteklių valdymas

104.pripažįsta, kad atliekų hierarchiją yra Europos atliekų politikos leitmotyvas, tačiau 
nurodo, kad kovos su klimato kaita požiūriu ši hierarchija nėra griežtai taikytina; 

105.konstatuoja, kad atliekų kiekio mažinimas, pavyzdžiui, naudojant mažiau pakuočių, yra 
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geriausia galimybė sumažinti tiesioginių teršalų kiekį, susidarantį šiame sektoriuje 
renkant atliekas;

106.pabrėžia, kad biologinis pirminis rūšiavimas ir materialinis perdirbimas labai padeda 
išvengti tiesioginio teršalų išsiskyrimo iš sąvartynų;

107.mano, kad ribojant tiesioginių teršalų kiekį atliekų sektoriuje būtų prasminga vengti 
pervežti atliekas ilgu atstumu; mano, kad todėl atliekų gabenimas tarp ES valstybių turėtų 
apsiriboti vieno regiono teritorija; mano, kad reikėtų nutraukti perdirbamos medžiagos 
eksportą už ES ribų, kad būtų išvengta „emisijų eksporto“ ir vertingos žaliavos išliktų ES;

108.mano, kad valstybės narės, palaipsniui joms panaikinus paramą, vidutiniu laikotarpiu 
turėtų visiškai atsisakyti neišrūšiuotų buitinių atliekų šalinimo sąvartyne, nes 
intensyvesnis turimų perdirbimo sistemų naudojimas arba visiškai naujų sistemų kūrimas 
padeda geriau tvarkyti visas atliekas ir išnaudoti turimą potencialą mažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį naudojantis turima technika; todėl reikalauja įpareigojančių 
nuostatų dėl metano surinkimo ir šilumos gamybos turimuose sąvartynuose;

109.mano, kad iš išrūšiuotų atliekų gaminama energija kartu su bendrai gaminama šiluma bei 
elektros energija, griežtai kontroliuojant taršą, suteikia galimybę labai veiksmingai 
gaminti energiją, kuri gali būti patikimai naudojama sumažinti netiesioginę šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisiją ir pakeičia iškasamą kurą;

110.derybų dėl susitarimo po 2012 m. ir trečiųjų šalių įtraukimo į šį procesą kontekste 
pripažįsta sistemingesnį Europos atliekų tvarkymo standartų perkėlimą į kitas šalis kaip 
galimybę vystymosi politikos tikslus (pavyzdžiui, geresnę žmogaus sveikatos ir aplinkos 
apsaugą) susieti su naujomis ekonominėmis galimybėmis ir teigiamu indėliu į pasaulinę 
kovą su klimato kaita; 

111.ragina Komisiją peržiūrėti atliekų sektoriaus įtraukimą į prekybos taršos leidimais 
sistemą ir suderinamumą su CDM projektais;

Prisitaikymo priemonės

112.primena reikalavimus minėtoje rezoliucijoje dėl Komisijos žaliosios knygos 
„Prisitaikymas prie klimato kaitos Europoje – galimi ES veiksmai“ ir tikisi viešųjų
konsultacijų proceso rezultatų 2008 m. pabaigoje, kaip ir skelbė Komisija;

113.todėl dar kartą pabrėžia, kad turi būti tinkamai atsižvelgiama į subsidiarumo principą, nes 
Europos regioninės ir vietos valdžios institucijos galės geriau politinėmis priemonėmis 
reaguoti į savo patirtį susidūrus su klimato kaitos poveikiu;

114.pakartotinai pabrėžia prisitaikymo priemonių suderinamumo ir visapusiško koordinavimo 
ES lygiu būtinybę bei galimų sinergijų tyrimo reikšmę ir vėl pakartoja reikalavimą 
sukurti struktūrą ES lygiu, skirtą prisitaikymo priemonėms planuoti;

Sveikata

115.pabrėžia ES, kaip koordinatorės, vaidmenį, ypač kuriant išankstinio perspėjimo sistemas 
dėl karščio bangų, ilgalaikio atšalimo periodų ir potvynių bei gerinant sistemingą 



PR\728472LT.doc 25/66 PE407.892v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

duomenų apie sveikatą, ligas, orą ir aplinką rinkimą; 

116.kaip galimas priemones pabrėžia pasirengimo stichinėms nelaimėms, viešosios sveikatos 
apsaugos ir pasirengimo krizėms gerinimą, sveikatą stiprinančių priemonių visuose 
sektoriuose rėmimą ir informuotumą didinančias priemones, pavyzdžiui, informaciją apie 
naujausius pavojus sveikatai, įspėjimus ir konkrečius nurodymus dėl profilaktikos;

Augimas ir užimtumas

117.mano, kad Europa pasaulinėje konkurencinėje kovoje siekiant sukurti netaršią ekonomiką 
užima puikią išeitinę poziciją ir turėtų išnaudoti šią padėtį skatindama naujoves, kurios 
pagal Lisabonos strategiją leis atsirasti naujoms ir konkurencingoms įmonėms bei darbo 
vietoms švarių technologijų srityje;

118.įspėja, kad ekonominės galimybės, kurių teikia klimato kaita ir jos švelninimui skirtos 
politinės priemonės, gali būti neišnaudotos dėl jų neigiamo vaizdavimo, tuomet būtų
pralaimėta pasaulinėje konkurencinėje kovoje dėl efektyvumo, inovacijų, žaliavų ir 
ateities technologijų bei rinkų;

119.mano, kad augimo ir užimtumo potencialą galima visiškai išnaudoti tik tada, kai vienu 
metu būtų suteikta galimybė patekti į rinką ir panaikintos biurokratinės kliūtys naudotis 
turimomis technologijomis;

120.ragina valstybes nares patikrinti turimų teisės aktų suderinamumą su klimato politikos 
tikslais ir sukurti paskatų mechanizmus, kurie padėtų lengviau pereiti prie ekonomikos, 
išmetančios nedaug anglies dvideginio;

121.ragina socialinius partnerius ir kolektyvinių sutarčių šalis valstybėse narėse kartu kurti 
ekonomines strategijas atitinkamam sektoriui, kad būtų galima įžvelgti ir strategiškai 
panaudoti turimą potencialą;

Ateities technologijų kūrimo skatinimas

122.mano, kad reikia suplanuoti ir sukurti bendrą strategiją – taršos mažinimo ir nuo jo
nepriklausomo technologinių naujovių kūrimo proceso kombinaciją integruotos Europos 
klimato politikos sistemoje, skirtą išsaugoti išteklius ateities kartoms;

123.siūlo, kad integruota Europos klimato politika turėtų reaguoti į pasiūlymus dėl esminių 
paskatų mechanizmų ir skatinimo priemonių, kad būtų galima pradėti kurti būtinas 
technologines naujoves, sumažinti pridėtines išlaidas už brangias, bet naujas 
technologijas ir ateityje būtų galima nustatyti bei pasiekti reikšmingesnius taršos 
mažinimo tikslus;

124.todėl siūlo lygiagrečias priemones, pavyzdžiui, ekonomistams, inžinieriams ir privačiam 
verslui dalyvauti institucionalizuotame ir lygiagrečiai vykstančiame „Kioto Plius
procese“, panašiai kaip vystant sėkmingą Monrealio protokolo metodą dėl ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų;

125.reikalauja sukurti Europos klimato fondą arba atitinkamus fondus valstybėse narėse, 
kurie būtų finansuojami iš prekybos taršos leidimais sistemos aukcionų pajamų, ir 
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įžvelgia galimybę tokiu būdu sukaupti ilgalaikio turto atsargų būsimai klimato politikai 
finansuoti, kurios atskiras priemones ir joms reikalingas investicijas šiandien galima tik 
sąlyginai planuoti;

126.siūlo tas ilgalaikio turto atsargas panaudoti kapitalo rinkoje, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai gautų naudos ir galėtų (re)investuoti į ateities technologijas bei taip paliktų 
spręsti rinkai, kurios technologijos bus taikomos ateityje, kad būtų įgyvendinti vidutinio 
ir ilgo laikotarpio kovos su klimato kaita tikslai, užuot viską reguliuojant įstatymu;

127.pabrėžia Septintosios bendrosios programos reikšmę švarių energijos formų kūrimui ir 
ragina Tarybą bei Komisiją šiuos prioritetus remti ir kitose bendrosiose mokslinių tyrimų 
programose;

Protingos kompiuterių sistemos ir informacijos bei komunikacijos technologijos

128.kitai ES Tarybai pirmininkaujančiai valstybei siūlo būsimų informacijos ir komunikacijos 
technologijų klausimą bei jų reikšmę švelninant klimato kaitos poveikį ir prisitaikymo 
prie klimato kaitos klausimą paversti prioritetine tema;

129.ragina ES ir valstybes nares remti kompiuterizuotų ir IKT pagrįstų metodų, skirtų 
energijos efektyvumui didinti (pirmiausia geresnių elektros srovės tinklų, optimaliai 
energiją naudojančių pastatų ir kompiuterizuoto apšvietimo), išbandymą, patvirtinimą, 
įdiegimą ir tolesnę plėtrą bendradarbiaujant su pramone, vartotojais, valdžios 
institucijomis, aukštosiomis mokyklomis ir mokslinių tyrimų institucijomis; 

Finansavimas ir biudžeto klausimai

130.mano, kad ES ir pagrindinėse srityse (kovai su klimato kaita skirtų technologijų 
finansavimas ir kūrimas bei pagalba nuo klimato kaitos nukentėjusioms besivystančioms 
šalims), ir finansuodama tarptautines prisitaikymo priemones, efektyvumo didinimą ir 
pagalbą stichinių nelaimių atveju, remdamasi Europos Sąjungos solidarumo principu
turėtų imtis priemonių biudžeto politikos srityje;

131.ragina Komisiją inventorizuoti visas turimas finansavimo priemones ir nustatyti jų 
reikšmę Europos kovos su klimato kaita tikslams bei remiantis šiuo „klimato auditu“ 
parengti pasiūlymus būsimai finansinei perspektyvai, kad biudžeto eilutes būtų galima 
suderinti su būtinais reikalavimais dėl klimato politikos;

132.ragina Tarybą spręsti nepanaudotų ES biudžeto tikslinių lėšų problemą, kad šios lėšos, 
esant reikalui, būtų skiriamos klimato politikos tikslams siekti;

133.kaip ES biudžetą kartu su Taryba tvirtinanti institucija ragina kitoje finansinėje 
perspektyvoje didžiausią prioritetą skirti klimato kaitai ir jos poveikio švelninimo
priemonėms; 

Švietimas, mokymas ir sąmoningumo skatinimas

134.ragina kompetetingas institucijas valstybėse narėse kurti naujo tipo darbo vietas ir tiek 
praktinį profesinį mokymą, tiek profesines mokyklas ir studijuojamas disciplinas 
specializuotose aukštosiose mokyklose bei universitetuose pritaikyti prie ekonominių 
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struktūrinių pokyčių problemų, susijusių su konkrečia profesija, kurių atsiradimą 
paskatino klimato kaita ir jos poveikis;

135.mano, kad būtina skubiai padėti piliečiams dar geriau įsisąmoninti kasdienio energijos 
taupymo, energijos efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių naudojimo reikšmę, 
todėl reikalauja nustatyti bendrus ir paprastus efektyvumo standartus visoms kasdienio
gyvenimo sritims;

136.ragina valstybes nares kartu su elektros srovės pardavėjais užmegzti dialogą su 
gyventojais siekiant įtikinti viešąją nuomonę, kad energijos ir klimato politikos požiūriu 
būtina didinti efektyvumą naudojant šiuolaikines iškasamu kuru kūrenamas elektrines bei 
diskutuoti anglies dvideginio surinkimo ir saugojimo (CCS) tema;

137.atkreipia dėmesį į sėkmingus projektus, pavyzdžiui, „diena be automobilio“, įvykdytus 
organizuojant „Europos mobilumo savaitės“ renginius, ir pabrėžia būtinybę piliečius
skatinti susimąstyti apie jų judumą mieste raginant juos persvarstyti savo, kaip transporto 
dalyvio, elgesį miestuose ir sąvokos „individualus judumas“ netaikyti tik nuosavo 
automobilio naudojimui apibrėžti, o išplėsti visiems individualaus judėjimo miestuose ir 
metropolinėse zonose būdams, kaip antai ėjimas, važiavimas dviračiu, kaimynų 
pavežimas, bendros kelionės, taksi, vietos viešojo keleivinio transporto paslaugos;

138.sveikina didžiausių pasaulio miestų iniciatyvą susijungti į C40 grupę, ypač todėl, kad šie 
miestai siekia pasauliniu lygiu keistis patikrintais vietoje sukurtų priemonių 
įgyvendinimo metodais, skirtais sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ir 
mokytis vieni iš kitų;

139.ypač pabrėžia būtinybę informuoti, konsultuoti vietos gyventojus ir leisti jiems dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese, ragina miestų centrus ar didmiesčių regionus kurti 
konkrečius taršos mažinimo tikslus ir juos įgyvendinti per vietos naujovių finansavimo 
programas; 

140.vietos ir regiono valdžios institucijoms, apskritims, miestų kvartalams ar savivaldybėms, 
tačiau pirmiausia viešosioms įstaigoms, mokykloms ar vaikų ir jaunuolių globos 
įstaigoms siūlo organizuoti „energijos taupymo varžybas“, kad būtų didinamas 
visuomenės sąmoningumas kalbant apie taupymo potencialą ir šiame procese dalyvautų 
bei veiksmingai mokytųsi piliečiai; 

141.Komisijai siūlo paskelbti efektyvaus Europos išteklių naudojimo metus, kad visais 
politikos lygiais būtų atkreipiamas piliečių dėmesys į efektyvų išteklių naudojimą, o 
klimato kaita būtų pasinaudota kaip galimybe intensyviai diskutuoti apie turimus išteklius 
ir jų naudojimą;

142.mano, kad ES turėtų labiau kreipti dėmesį į tai, kad galimybė gauti pakankamą kiekį 
geriamo vandens nėra savaime suprantama;

143.mano, kad reklama ir informacija apie produktus yra svarbi priemonė siekiant atkreipti 
vartotojų dėmesį į vartojamos prekės daromą poveikį aplinkai ir keisti vartojimo įpročius; 
tačiau įspėja dėl įmonių bandymų gerinti savo įvaizdį nepagrįstais teiginiais apie 
duodamą naudą aplinkai (angl. Greenwashing) ir ragina nacionalines bei Europos 
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pramonės asociacijas parengti šiam sektoriui skirtą reklamos kodeksą, kad būtų galima 
pasmerkti klaidinančią reklamą ar neteisingus teiginius apie produktų poveikį aplinkai ir 
laikytis galiojančių Europos teisės aktų dėl reklamos;

144.mano, kad dialoge su piliečiais ir mažmeninės prekybos atstovais pirmiausia svarbu 
propaguoti regioninius bei sezoninius produktus ir sykiu atkreipti dėmesį į vartotojams 
skirtą informaciją (kaip pagalbą apsisprendžiant vartotojui) apie mėsos produktus, 
susijusią su jų gamybos būdu, kad būtų atkreiptas dėmesys į intensyvesnės 
gyvulininkystės poveikį klimatui;

145.mano, kad informacijos apie kovos su klimato kaita priemones trūkumas visuomenėje yra 
rimta problema; todėl ragina ES, valstybes nares ir regionines bei savivaldybių 
institucijas ir įstaigas kartu su spauda, radiju, televizija bei internetine žiniasklaida 
parengti ir visoje Europoje suorganizuoti informacijos kampaniją apie klimato kaitos 
priežastis ir poveikį bei išteklių mažėjimą, kurios esminiai aspektai būtų susiję su 
individualiomis galimybėmis pakeisti kasdienius įpročius ir kuri geriau bei suprantamiau 
pristatytų Europos ir nacionalinių institucijų darbą imantis priemonių prieš klimato kaitą;

146.sveikina didelių įmonių iniciatyvą, įtraukiant darbuotojus ir vidutinius tiekėjus, siekti 
įmonės viduje nustatytų taršos mažinimo tikslų ir komunikacijos strategijomis propaguoti 
visuomenėje tvarų gamybos bei vartojimo modelį; ragina verslo asociacijas valstybėse 
narėse ir Europos lygiu pabrėžti tvarius įmonės veiklos metodus kaip ypatingą, unikalų 
pasiekimą konkurencinėje kovoje;

2050 m. – ateitis prasideda šiandien

147.pabrėžia būtinybę reaguoti į klimato kaitą ir jos poveikį politinėmis priemonėmis, 
pagrįstomis ilgalaike perspektyva, ir nuosekliai įgyvendinti joms skirtus strateginius 
sprendimus bei nepriskirti jų prie trumpalaikių politinių tikslų;

148.pabrėžia būtinybę nepasiduoti susidūrus su klimato kaitos problemos sudėtingumu, o 
remiantis toliarege strategija ir lyderio savybėmis politikoje, ekonomikoje bei
visuomenėje reaguoti į ekonominius, ekologinius ir socialinius iššūkius, su kuriais 
susiduriame energijos ir klimato politikos lūžio laikotarpiu, pasižyminčiu mažėjančiais 
žaliavų ištekliais;

149.pabrėžia būtinybę, remiantis Europos Sąjungos įkūrimo idėja, priimti sprendimus 
įsitikinus jų būtinybe ir teisingumu bei pasinaudoti unikalia galimybe strateginiais 
veiksmais suformuoti mūsų visuomenės ateitį;

o

o o

150. įpareigoja pirmininką šią rezoliuciją perduoti Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams bei UNFCCC sekretoriatui su prašymu supažindinti su ja
visas Sutarties šalis, kurios nėra ES valstybės narės, ir Konvencijoje numatytiems 
stebėtojams.
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A PRIEDAS:
ES APLINKOS APSAUGOS TEISĖS AKTŲ SU TEIGIAMU
INDĖLIU Į KLIMATO KLAUSIMŲ SPRENDIMĄ RINKINYS

Galiojantys teisės aktai:
- 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos Direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo 

taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių1

- 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos2 ir susiję teisės aktai

- 1993 m. kovo 25 d. Tarybos direktyva 93/12/EEB, susijusi su sieros kiekiu tam tikrų 
rūšių skystajame kure3 ir susiję teisės aktai

- 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės4 ir susiję teisės aktai

- 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir 
dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/12/EEB5,
ir susiję teisės aktai

- 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus6

- 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/80/EB dėl tam tikrų 
teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo7 ir susiję 
teisės aktai

- 2002 m. gruodžio 16 d. Europos parlamento ir tarybos direktyva 2002/91/EB dėl pastatų 
energinio naudingumo8

- 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies 
keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB9, ir susiję teisės aktai

- 2003 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/105/EB, iš dalies 
keičianti Tarybos direktyvą 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis 
susijusių avarijų pavojaus kontrolės10

- 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/12/EB, iš dalies 

                                               
1 OL L 375, 1991 12 31, p. 1.
2 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
3 OL L 74, 1993 3 27, p. 81.
4 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
5 OL L 350, 1998 12 28, p. 58.
6 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
7 OL L 309, 2001 11 27, p. 1.
8 OL L 1, 2003 1 4, p. 65.
9 OL L 275, 2003 10 25, p. 32.
10 OL L 345, 2003 12 31, p. 97.
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keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų1

- 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, 
nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas)2

- 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatanti 
ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo 
sistemą ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB3

- 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/40/EB dėl dujų, 
išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, ir iš dalies 
keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB, ir susiję teisės aktai4

-        2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB 
dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės 
veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.)5

- 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 
dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų 
kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl 
transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos ir susiję teisės aktai6

                                               
1 OL L 47, 2004 2 18, p. 26–32.
2 OL L 96, 2004 3 31, p. 1.
3 OL L 191, 2005 7 22, p. 29.
4 OL L 161, 2006 6 14, p. 12.
5 OL L 412, 2006 12 30, p. 1.
6 OL L 171, 2007 6 29, p. 1.
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Pasiūlyti teisės aktai:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiantis Direktyvą 
2003/87/EB, siekiant patobulinti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį (2008/0013 (COD)) (KOM(2008) 16 
galutinis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pastangų 
mažinti į aplinką išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, Bendrijai siekiant 
įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį (2008/0014 (COD)) (KOM(2008) 17 galutinis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl anglies dioksido 
geologinio saugojimo ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 85/337/EEB, 96/61/EB, 
direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1013/2006 {KOM(2008) 30 galutinis} {SEK(2008) 54} {SEK(2008) 55} /* 
KOM/2008/0018 galutinis - COD 2008/0015 */ (KOM(2008) 18 galutinis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti 
energiją iš atsinaujinančių šaltinių {KOM(2008) 30 galutinis} {SEK(2008) 57} 
{SEK(2008) 85} /* KOM/2008/0019 galutinis - COD 2008/0016 */ (KOM(2008) 19 
galutinis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio naujų lengvųjų 
automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti 
lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį /* KOM/2007/0856 galutinis - COD 
2007/0297 */ (KOM(2007) 856 galutinis )
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B PRIEDAS:
EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS DĖL

KLIMATO KAITOS IR ENERGIJOS

– 2004 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES strategijos Buenos Airių 
konferencijoje dėl klimato kaitos (COP-10)1,

– 2005 m. sausio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Buenos Airių klimato kaitos 
konferencijos rezultatų2,

– 2005 m. gegužės 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vyriausybių ekspertų seminaro 
dėl klimato kaitos3,

– 2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl būdų, kaip užkirsti kelią 
pasaulio klimato kaitai4,

– 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl klimato kaitos5,

– 2006 m. birželio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Žaliosios knygos apie energijos 
vartojimo efektyvumą arba kaip mažesnėmis sąnaudomis sutaupyti daugiau energijos6,

– 2006 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl aviacijos poveikio klimato kaitai 
mažinimo7,

– 2006 m. spalio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos strategijos 
klimato kaitos konferencijoje Nairobyje (12-oji Konvencijos šalių konferencija ir 2-asis 
Kioto protokolo šalių susitikimas)8,

– 2006 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Žaliosios knygos – Europos 
Sąjungos tausios, konkurencingos ir saugios energetikos strategija9,

– 2007 m. vasario 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl klimato kaitos10,

– [data] Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir skurdžių labiausiai klimato kaitos 
pažeidžiamų besivystančių šalių Pasaulinio klimato kaitos aljanso (PKKA) sukūrimo
(2008/2131(INI))11,

                                               
1 OL C 210 E, 2005 8 18, p. 81.
2 OL C 247 E, 2005 10 6, p. 144.
3 OL C 92 E, 2006 4 20, p. 384.
4 OL C 280 E, 2006 11 18, p. 120.
5 OL C 287 E, 2006 11 24, p. 182.
6 OL C 298 E, 2006 12 8, p. 273.
7 OL C 303 E, 2006 12 13, p. 119.
8 OL C 313 E, 2006 12 20, p. 439.
9 OL C 317 E, 2006 12 23, p. 876.
10 OL C 287 E, 2007 11 29, p. 344.
11
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AIŠKINAMOJI DALIS

Būk tas pokytis, kurį nori matyti pasaulyje
Mahatma Gandhi

Laikinojo klimato kaitos komiteto įkūrimas – tai Europos Parlamento atsakymas ir indėlis 
paverčiant klimato kaitos iššūkius Europos ir tarptautinės darbotvarkės prioritetu. Po 2007 m. 
balandžio 19 d. pirmininkų sueigos sprendimo pasiūlyti Europos Parlamentui įkurti Laikinąjį 
klimato kaitos komitetą ir po 2007 m. balandžio 25 d. Plenumo sprendimo įkurti tokį laikinąjį 
komitetą, naujasis Laikinasis klimato kaitos komitetas 2007 m. gegužės 22 d. surengė 
steigiamąjį posėdį. 2008 m. vasario 18 d. Europos Parlamentas nusprendė Laikinojo komiteto 
įgaliojimus pratęsti iki 2009 m. vasario 9 d. 2008 m. gegužės 21 d. Plenumas priėmė
Laikinojo klimato kaitos komiteto tarpinę ataskaitą „Dėl mokslinių duomenų apie klimato 
kaitą. Išvados ir rekomendacijos priimant sprendimus“.
Šioje galutinėje ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos dėl būsimos integruotos ES kovos su 
klimato kaita politikos ieškant būdų sukurti mažai anglies teršalų išmetančią ekonomiką ir 
siekiama koordinuoti bendrą EP poziciją dėl derybų dėl būsimos tarptautinės Klimato kaitos 
konvencijos. 
Ataskaita parengta remiantis per visą Laikinojo klimato kaitos komiteto veiklos laikotarpį
surinkta informacija ir joje vadovaujamasi prielaida, kad šiuo metu egzistuoja pagrįstas 
mokslinis sutarimas dėl poveikio, kurį žmogaus veiklos išskiriamos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos daro pasaulio klimatui, ir kad atsižvelgiant į turimus rizikos 
įvertinimus būtina skubiai imtis veiksmų. 
Pranešėjas yra įsitikinęs, kad kovoje su klimato kaita nėra bendro geriausio metodo ir mes į 
iššūkius kovos su klimato kaita srityje galime atsakyti, viena vertus, tik smarkiai didindami 
efektyvumą ir geriau valdydami išteklius; antra vertus, mes taip pat turime būti pasirengę 
ieškoti naujo kelio. Tokiu atveju kalbama ne apie natūralią klimato kaitą ar svyravimus, bet 
apie žmonių sukeltą vidutinės pasaulio temperatūros kilimą, kurio priežastis buvo toks 
gyvenimo būdas, kuris eikvoja išteklius užuot juos saugojęs, todėl jis nėra nukreiptas į tvarią 
plėtrą, kuri tenkintų dabartinės kartos poreikius, neribodama ateities kartų galimybių. 

Ši galutinė ataskaita suskirstyta į 23 temas: 

1. Klimato politikos principai ir gairės

Laikinojo klimato kaitos komiteto galutinės ataskaitos klimato politikos principai ir gairės 
pagrįsti Europos Parlamento pozicija, kurią jis jau išreiškė 13-oje rezoliucijų dėl klimato 
kaitos, priimtų dabartinės 6-osios kadencijos. Ypač pabrėžiama, kad klimato kaita turi būti 
suprantama kaip horizontali politika, į kurią būtina atsižvelgti rengiant visus teisės aktus. 
Pirmiausia jai priskiriami suderinti ir nuo to laiko daug kartų patvirtinti pagrindiniai tikslai, 
kaip antai pasaulinės klimato kaitos apribojimas 2°C, siekis iki 2020 m. sumažinti taršą 20 % 
(arba 30 %, jei kitos pramoninės valstybės įsipareigos panašiai sumažinti taršą) arba 60–80 % 
iki 2050 m., palyginti su 1990 m. 
Europos Sąjunga turi atiduoti skolą Europos piliečiams ir tapti lydere tarptautinėje kovoje su 
pasauliniu atšilimu bei taip įtvirtinti savo išskirtinį vaidmenį, todėl vidutinės ir ilgos trukmės 
kovos su klimato kaita tikslus reikia ne tik suformuluoti, bet ir pasiekti taikant prognozėmis 
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pagrįstas politines priemones. Būtina, kad šie ir kiti parlamentai bei Europos piliečių atstovai 
vadovautųsi šiais klimato politikos principais ir nuolat stengtųsi įgyvendinti būtinus kovos su 
klimato kaita tikslus.

2. Tarptautinis lygmuo

Derybos dėl susitarimo po 2012 m. turi būti baigtos 2009 m. pabaigoje klimato kaitos 
konferencijoje Kopenhagoje (COP 15), kad būtų išvengta spragos tarp pirmojo ir antrojo 
įsipareigojimų laikotarpio. Veikla tarptautiniu lygiu yra svarbi ir todėl, kad klimato kaita gali 
sustiprinti jau egzistuojančius galimus konfliktus tarptautiniuose santykiuose, pavyzdžiui dėl 
klimato kaitos paveiktos migracijos, prarastų žemės sklypų ir pasienio konfliktų, kilusių dėl 
užlietos sausumos ir atsitraukusios kranto linijos, bei konfliktų dėl išteklių sumažėjus žemės 
ūkio naudmenų arba didėjant vandens trūkumui. 

3. Energetika

Pagal Tarptautinės energetikos agentūros 2006 m. leidinyje „World Energy Outlook“ 
pateiktus duomenis nafta, iš kurios pagaminami 35 % viso suvartojamos energijos kiekio, 
pasaulyje yra svarbiausias pirminės energijos vartojimo šaltinis, iš anglies pagaminami 25 %, 
iš dujų – 21 % suvartojamos energijos. Patikimi šaltiniai ir prognozės nurodo, kad iki 2020 m. 
ir po to smarkiai išaugs energijos poreikis pasaulyje ir Europoje. Todėl Tarptautinė 
energetikos agentūra prognozuoja, kad iki 2030 m. pasaulio energijos poreikis išaugs ne 
mažiau kaip 60 %. Su šia padėtimi susijusi ir nuolat didėjanti paskirstymo problema, nes 
didėjantis energijos poreikis besivystančiose šalyse ateinančiais metais dar labiau paaštrins 
konkurenciją dėl saugios prieigos prie iškasamų energijos šaltinių, pirmiausia dar ir todėl, kad 
baigiasi pigios perteklinės iškasamos energijos amžius.
Siekdama patenkinti šį didėjantį poreikį pasaulio bendruomenė patiria didžiulių sunkumų. 
Atrodo neįmanoma šį didėjantį energijos poreikį, sukeliamą didėjančio pasaulio gyventojų 
skaičiaus, patenkinti tik didinant efektyvumą. Todėl ateinančių metų sprendimai dėl 
investicijų lems energetikos sistemos ir energijos rūšių derinimo struktūrą ateinantiems 
dešimtmečiams. 

4. Biokuras

Dabartinė biokuro politika susidūrė su prieštaravimais, kuriuos lėmė, viena vertus, maisto 
trūkumas ir kylančios maisto produktų kainos, o antra vertus – didėjantis energijos poreikis ir 
alternatyvaus kuro paieškos. Todėl tvarios biokuro politikos klausimas tampa vis aktualesnis 
ir turėtų būti sprendžiamas siekiant tiek nustatyti tvarumo kriterijus pirmosios kartos biokuro 
gamybai, tiek skatinti nekliudomą antrosios kartos biokuro kūrimą.

5. Energijos efektyvumas

Pateikti moksliniai duomenys aiškiai rodo šiuos faktus: 40 % energijos suvartojama statybų 
sektoriuje, todėl 33 % visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetama urbanizuotoje 
aplinkoje. Todėl statybų sektorius (gyvenamieji pastatai ir pramoniniai bei visuomeninės 
paskirties pastatai) pasižymi didžiuliu ir nebrangiu anglies dvideginio mažinimo potencialu 
modernizuojant šilumos izoliaciją, šildymo ar šaldymo sistemas, elektrinius prietaisus ir 
vėdinimo įrenginius. Todėl svarbiausias klausimas – kokių paskatų galima sukurti, kad būtų 
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imamasi šių būtinų didelės apimties modernizavimo priemonių. 

6. Judumas ir logistika

Nors ES transporto politikos pagrindinis tikslas yra atsieti transporto augimą nuo bendro 
ekonominio augimo, transporto paslaugų paklausa vis tiek išaugo daugiau negu bendras 
vidaus produktas ir jau dabar didelę dalį bendrame šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kontekste sudarančios transporto sektoriaus emisijos ES toliau didėja. Šiuo metu apie trečdalį 
galutinių energijos vartotojų ES sudaro transportas ir transporto sektorius, kuris beveik 
visiškai (97 %) priklauso nuo kuro iš naftos produktų (benzinas ir dyzelinas).
Judumas miestuose, viena vertus, tiesiogiai susijęs su individualia gyvenimo kokybe, tačiau, 
antra vertus, būtent individualios transporto priemonės miestuose gerokai prisideda prie 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų ir kitų aplinkos problemų, pavyzdžiui, oro taršos ar 
triukšmo, todėl užuot didinęs daugelio piliečių gerovę judumas savo neigiamu poveikiu 
sveikatai iš dalies ją labai sumažina. 
Ir šiuo atveju mes neturime vengti iššūkių: galiausiai ir transporto sektorius turi laikytis ES 
klimato tikslų iki 2020 m. sumažinti anglies dvideginio emisiją ne mažiau kaip 20 %, 
palyginti su 1990 m., ir per tą patį laikotarpį padidinti energijos efektyvumą 20 %. Todėl 
turime visi kartu atsakyti į klausimą, kaip galime Europos ekonomikos ir visuomenės modelį,
pagrįstą tuo, kad užtikrinamas asmenų, prekių ir krovinių judumas bei naudingumas, 
didžiausią prioritetą teikiant veiksmingam laiko išnaudojimui, suderinti su būtinu efektyviu 
išteklių naudojimu, užtikrinančiu tvarią plėtrą. 

7. Turizmas ir kultūros paminklai

Pagal UNESCO Pasaulio kultūros paveldo centro apskaičiavimus dešimtadaliui visų pasaulio 
kultūros paminklų ar pasaulio kultūrinio kraštovaizdžio kyla pavojus dėl klimato kaitos 
poveikio. Todėl Europoje turizmo sektorius taip pat susiduria su didelėmis problemomis, nes 
Europa, Pasaulio turizmo organizacijos (angl. UNWTO) duomenimis, yra svarbiausias 
pasaulio turizmo regionas ir 55 % visų tarptautinių pajamų iš turizmo 2006 m. teko Europai. 
Akivaizdu, kad klimato kaita gali lemti turizmo srautų pokyčius ir tie pokyčiai galėtų reikšti 
didelius ekonominius atitinkamų atostogų regionų nuostolius.

8. Prekybos taršos leidimais sistema ir pramonės tarša

Europos Sąjungos prekybos taršos leidimais sistema yra unikali priemonė siekiant mažinti 
taršą ir siekti didžiausio efektyvumo. Pirmoji tarptautinė prekyba taršos leidimais prasidėjo
2005 m. sausio 1 d. Tai pirmoji tokio pobūdžio sistema pasaulyje, todėl ji yra ir sektinas 
pavyzdys mūsų partneriams kitose šalyse. 
2008 m. sausio 23 d. ES Komisija pristatė direktyvos projektą dėl prekybos taršos leidimais 
sistemos pakeitimų. Jame siūloma formuluojant kitus prekybos taršos leidimais taršos 
mažinimo tikslus ypač atsižvelgti į investicijų ciklus (novatoriški gamybos procesai, kapitalo 
poreikis, laiko aspektai).

9. Anglies dvideginio surinkimas ir saugojimas (angl. CCS)

Tarptautinė energijos agentūra prognozuoja, kad iki 2030 m. pasaulio energijos poreikis 
išaugs ne mažiau kaip 60 %. Jau šiandien 24 % anglies dvideginio emisijų ES valstybėse 
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narėse išmetama iš anglimis kūrenamų jėgainių. Tokiu atveju svarbesnis klausimas yra ne tas, 
kaip galima suplanuoti perėjimą nuo anglių prie kito kuro, bet kaip mes galėtume jėgaines 
kūrenti anglimis neteršdami aplinkos. 
Tarpvyriausybinė klimato kaitos grupė (angl. IPCC) savo specialiajame pranešime dėl CCS 
„IPCC specialusis pranešimas dėl anglies dvideginio surinkimo ir saugojimo“ (2005 m.) 
teigia, kad anglies dvideginio surinkimo ir saugojimo technologija iki amžiaus pabaigos turėtų 
padėti sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį nuo 15 % iki 55 % ir prisidėti prie 
energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių. Tačiau išlaidos ir rizika vis dar 
nusveria ekonominius privalumus. Pavyzdžiui, pačiam CCS procesui reikia energijos, todėl 
elektrinei su CCS reikia nuo 10 % iki 40 % daugiau pirminės energijos, kad būtų pagamintas 
tas pats elektros srovės kiekis. 
Dar neišspręsta dauguma klausimų, susijusių su saugojimo vietomis: anglies dvideginis gali 
būti saugomas ne mažiau kaip 800 m gylyje (jame dujos pereina į kvaziskystą būseną) 
išnaudotuose ar beveik tuščiuose naftos arba dujų telkiniuose, druskingose požeminėse 
uolienų ertmėse arba po druskingu vandeniu esančiuose geologiniuose sluoksniuose. Tiriama 
ir galimybė anglies dvideginį saugoti mineralinio pavidalo. Tačiau visada kyla pavojus, kad 
saugojimo vietos taps nesandarios ir pamažu nedideli, o vėliau didesni anglies dvideginio
kiekiai staiga pateks į atmosferą. Be to, ne kiekvienas dirvožemis galimai tinka saugoti 
anglies dvideginį. Galiausiai reikia rimtai atsižvelgti į galimą gyventojų skeptišką požiūrį ar 
susirūpinimą dėl anglies dvideginio surinkimo ir saugojimo metodo. Apskritai, CCS klausimu
turėtų būti diskutuojama atsižvelgiant į ES strategijos technologijų neutralumą ir ieškant 
kompromiso. 

10. Žemės ūkis ir gyvulininkystė

Klimato kaita žemės ūkiui Europoje ir visame pasaulyje kelia nemažai vienodos svarbos 
iššūkių. Žemės ūkis pirmiausia pats turi sumažinti taršą ir sukurti prisitaikymo prie kintančių 
klimato sąlygų strategiją. Kaip biomasės ir biokuro žaliavos gamintojas žemės ūkis tiekia 
esminius pradinius produktus atsinaujinantiesiems energijos šaltiniams. Be to, reikia gaminti 
pakankamai maisto toliau didėjančiam pasaulio gyventojų skaičiui. Šiuo atveju ir 
gyvulininkystė atlieka esminį vaidmenį: Maisto ir žemės ūkio organizacija (angl. FAO) 
prognozuoja, kad mėsos gamyba 2050 m. išaugs nuo dabartinių 229 milijonų tonų iki
465 milijonų tonų, o pieno gamyba išaugs nuo 580 milijonų tonų iki 1043 milijonų tonų. 
Todėl gyvulininkystės sektorius auga sparčiau negu kitos žemės ūkio sritys. Be to, 
gyvulininkystė vertės grandinėje išmeta 18 % pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio, taigi generuoja daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų už transporto sektorių!
Žemės ūkio metodų keitimas, Europos teisės aktai dėl aplinkos apsaugos ir neseniai atliktos 
bendrosios žemės ūkio politikos struktūros reformos, kurios labiau koncentruojasi į tvarumą, 
be abejonės, netiesiogiai skatina geriau išnaudoti turimus išteklius ir mažina taršą. Tačiau 
neturėtume ignoruoti fakto, kad žemės ūkyje nėra nustatyta konkrečių kovos su klimato kaita
tikslų ir nėra paskatų sistemų, skatinančių išnaudoti jau turimą taršos mažinimo potencialą. 
Kaip ir kituose sektoriuose, vis reikšmingesnė tampa šiuolaikinė profesija su aiškiai 
apibrėžtomis kovos su klimato kaita funkcijomis. Todėl prie klimato pritaikyta žemės ūkio 
praktika reikalauja perteikti naujas žinias apie dirvožemio apdirbimą, o jaunų ūkininkų 
profesinis mokymas turi labiau koncentruotis į klimato kaitos poveikį ar žemės ūkio gamybos 
priklausomybę nuo klimato, kad ūkininkai galėtų reaguoti į iššūkius, klimato kaitos keliamus 
žemės ūkiui ir gyvulininkystei. 
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11. Miškai

Neabejotina, kad miškai yra labai vertingi mūsų biosferai. Šiaip ar taip, daugiau kaip 30 % 
sausumos visame pasaulyje yra apaugusi mišku, kuriame gyvena daugiau kaip du trečdaliai 
visų Žemės floros ir faunos rūšių. Be to, miškai sugeria apie 30 % kasmet išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio. Todėl miškai atlieka svarbų vaidmenį švelninant klimato kaitą. 
Tačiau kaip visuma, nepaisant savo daugybės funkcijų pasaulio ekosistemoje, miškai neturi 
rinkos kainos. Be to, ne mažiau kaip trečdalis miškų pasaulyje patyrė neigiamų klimato kaitos 
padarinių. Apskritai, būtina suprasti ekologinę miško teikiamą naudą ir socialines funkcijas, 
kurias galima apibendrinti paprastai: miškas yra vertingesnis už jo medžių sumą.

12. Dirvožemio apsauga

Dirvožemis yra ekonominės veiklos pagrindas. Viena vertus, jis naudojamas pagaminti 90 % 
viso žmonėms skirto maisto, visų pašarų, tekstilės dirbinių ir viso kuro. Europos dirvožemis 
dėl didėjančių ir dažnai prieštaringų beveik visų ekonomikos sektorių pretenzijų į jį, 
pavyzdžiui, žemės ūkio, privačių namų ūkių, pramonės ir verslo, transporto ir turizmo 
greičiau nei kada nors anksčiau patiria neatitaisomą žalą dėl dirvožemio nepralaidumo 
vandeniui ir erozijos, organinių medžiagų kiekio mažėjimo, taršos, įdruskėjimo, tankėjimo, 
dirvožemio biologinės įvairovės nuskurdimo, sandarinimo ir potvynių bei nuošliaužų.
Egzistuoja akivaizdus ryšys tarp klimato kaitos, tvarios plėtros, aplinkos kokybės ir 
dirvožemio degradacijos. Klimato kaita paveikė dirvožemį, todėl dirvožemis gali dar labiau 
degraduoti. Be to, per humuso dinamiką dirvožemis atlieka svarbų vaidmenį prisijungdamas 
anglį iš atmosferos. Organinė dirvožemio substancija nyksta degraduojant dirvožemiui (o su 
ja mažėja organinių procesų metu prisijungiamos anglies iš dirvožemio kiekis), todėl silpsta 
dirvožemio savybės mažinti anglies kiekį.
Todėl mes turime imtis neatidėliotinų priemonių ir nustatyti dirvožemio apsaugos politiką 
taikydami tinkamus dirvožemio įdirbimo metodus, kuria būtų atsižvelgiama į organinių 
medžiagų dirvožemyje reikšmę dirvožemio derlingumui, į vandens sulaikymo pajėgumą ir 
galimybę veikti kaip anglies saugyklai.

13. Vandens valdymas

Dėl neigiamo klimato kaitos poveikio ir iš dalies neprotingo vandens valdymo Europos 
vandens telkinių vandens kokybė toli gražu nėra patenkinama. Vandens kokybei kyla ypač 
dideli pavojai dėl daugybės poveikių, pavyzdžiui, dėl į jį patenkančių, jame išmetamų 
pavojingų medžiagų ar nuotėkio. Žmogus taip smarkiai kišasi į pasaulio hidrologinę sistemą, 
kad vandens telkiniai vos spėja atsinaujinti. Tačiau pirmiausia vanduo atlieka esminį 
vaidmenį kalbant apie klimato kaitą, nes jis, pavyzdžiui, tirpsmo vanduo, ir paspartina klimatą 
keičiančius procesus, ir pats yra priklausomas nuo tų pokyčių. Klimato kaitos poveikis 
vandens ištekliams vėlgi galėtų sukelti domino efektą ir neigiamai paveikti įvairius 
ekonomikos sektorius, pavyzdžiui, žemės ūkį (reikės daugiau vandens drėkinimui), 
energetikos sektorių (mažėja hidroelektrinių potencialas ir mažėja aušinimui skirto vandens 
kiekis), žmonių sveikatą (blogesnė vandens kokybė), laisvalaikį ir poilsį (ribotos turizmo 
galimybės), žvejybos ir laivininkystės sektorių, be to, neigiamas pasekmes pajus jau pavojuje 
esanti rūšių įvairovė.
Pagrindinis mums kylantis iššūkis yra klausimas, kaip sukurti integruotą vandens valdymą, 
pagrįstą dabartiniu ir būsimu vandens poreikiu, kuris lemtų sėkmę kovojant su klimato kaitos 
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poveikiu turimiems vandens ištekliams.

14. Žvejyba

Vidutinė metinė pasaulio temperatūra per pastaruosius šimtą metų pakilo ~0,6°C, o jūros lygis 
– apie 0,17 m. Per tą laikotarpį apie 0,04°C įšilo ir jūrų, ir gėlo vandens sistemos, o paviršiaus 
temperatūra tuo pačiu metu išaugo apie 0,6°C.
Numatoma, kad klimato kaita lems didelius Europos Sąjungos jūros žvejybos ir jūrų 
akvakultūros pokyčius. Manoma, kad padidės temperatūra ir galiausiai pakils jūros lygis, 
todėl pasikeis Atlanto termohalinė cirkuliacija, pasikeis druskingumas ir geografinis 
organizmų paplitimas, į kitas vietas persikels žuvų populiacijos ir sumažės augalinio 
planktono kiekis. Todėl klimato pokyčiai padarys tiesioginį poveikį tam tikrų gyvūnų 
išlikimui, paplitimui, vislumui ir elgesiui, o kartu ir pramoninės žvejybos žuvų išteklių 
dydžiui bei paplitimui.
Todėl mums būtinas išsamus pagrindų planas jūrų klausimu, kaip numatyta Jūrų strategijos 
direktyvoje, siekiant užtikrinti geresnį ir tvaresnį jūrų regionų bei jūrų išteklių valdymą.

15. Atliekų ir išteklių valdymas

Mūsų atliekų ir išteklių valdymui kyla labai didelis iššūkis: viena vertus, mes galime 
konstatuoti, kad Europos teisės aktai dėl atliekų jau prisideda prie to, kad mažinamos 
bendrosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos iš atliekų sektoriaus. Akivaizdu, kad čia 
pasiekta sėkmė. Tačiau, deja, esame priversti ir konstatuoti, kad atliekų kiekiai, nepaisant visų 
pastangų, ir toliau didėja. Ateities prognozėse numatoma panaši tendencija: Europos aplinkos 
agentūros duomenimis, 2005–2020 m. namų ūkių atliekų kiekis padidės 25 %. Tačiau 
Europos aplinkos agentūra prognozuoja, kad gerokai sumažės emisijų iš atliekų sektoriaus 
kiekis – daugiau kaip 80 %, palyginti su devintojo dešimtmečio pabaiga.
Todėl privalome labiau kreipti dėmesį į biologinį pirminį rūšiavimą ir materialinį perdirbimą, 
nes tai labai padeda išvengti tiesioginių teršalų išsiskyrimo iš sąvartynų. Be to, iš išrūšiuotų 
atliekų gaminama energija kartu su bendrai gaminama šiluma bei elektros energija 
veiksmingai prisideda mažinant netiesioginę šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir 
pakeičia iškasamą kurą, naudojamą elektros srovei ir šilumai gaminti. Žinoma, taip pat būtų 
protinga griežtai taikyti artumo principą: reikėtų vengti vežti atliekas ilgais atstumais, kad 
būtų ribojamos tiesioginės emisijos iš atliekų sektoriaus. 

16. Prisitaikymo priemonės

Europos Parlamentas jau savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliucijoje dėl Europos Komisijos 
žaliosios knygos „Prisitaikymas prie klimato kaitos Europoje – galimi ES veiksmai“ 
(KOM(2007) 354) išsamiai pristatė savo nuomonę šia tema. Šioje Laikinojo klimato kaitos 
komiteto galutinėje ataskaitoje dar kartą pabrėžiama būtinybė siekti nuoseklumo ir 
visapusiško prisitaikymo priemonių koordinavimo ES lygiu, be to, joje pakartojamas 
reikalavimas sukurti visą ES apimančią struktūrą prisitaikymo priemonėms planuoti, kartu
tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, nes Europos regioninės ir vietos valdžios 
institucijos galės tinkamiau pasirinkti politines priemones atsižvelgdamos į savo patirtį.

17. Sveikata
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Klimato kaita daro poveikį žmonių sveikatai ir dėl pasikeitusių oro sąlygų (pvz.,
intensyvesnės ir dažniau susidarančios ekstremalios oro sąlygos), ir netiesiogiai dėl pokyčių, 
susijusių su vandens, oro ir maisto kokybe bei kiekybe, ekosistemomis, žemės ūkiu, 
pragyvenimo šaltiniais ir infrastruktūra. Pasaulio sveikatos organizacija konstatuoja, kad 
klimato sąlygos daro poveikį toms ligoms, kurios perduodamos arba per vandenį, arba per 
tam tikrus užkrato pernešėjus, pavyzdžiui, uodus. Prie tokių ligų priskiriama diarėja, maliarija 
arba medžiagų apykaitos sutrikimai dėl nepakankamos mitybos. Pirmiausia šios ligos 
didžiausią pavojų kelia Afrikoje. Be to, klimato pokyčiai daro įtaką alergenų išskyrimui ir 
intensyvesniam ultravioletinių spindulių spinduliavimui.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kasmet nuo klimato kaitos padarinių miršta
150 000 žmonių, o dar penki milijonai suserga. Ypač sunkios yra netiesioginės pasekmės, 
atsirandančios dėl potvynių, dirvožemio sausėjimo, nederliaus, faunos ir floros pokyčių bei 
stichinių nelaimių.
Didžiausi iššūkiai šioje srityje yra nevienalyčiai: viena vertus, mes privalome smarkiai 
sustiprinti savo sveikatos apsaugos sistemas, nes taip galėsime sustabdyti kai kuriuos klimato 
kaitos poveikius sveikatai. Antra vertus, labai įvairūs, su klimato kaita siejami pavojai 
sveikatai reikalauja ir atitinkamų prevencinių priemonių. 

18. Augimas ir užimtumas

Europa pasaulinėje konkurencinėje kovoje siekiant sukurti netaršią ekonomiką užima puikią 
išeitinę poziciją. Mes turėtume išnaudoti šią padėtį skatindami naujoves, kurios pagal 
Lisabonos strategijos gaires leis atsirasti naujoms ir konkurencingoms įmonėms bei darbo 
vietoms švarių technologijų srityje. Tai puiki ekonominė galimybė, atsiradusi dėl klimato 
kaitos, ir jai slopinti skirtos politinės priemonės, todėl turėtume būti atsargūs, kad dėl 
neigiamo požiūrio į ją šios galimybės neprarastume.
Taigi turėtume atkreipti dėmesį į tai, kaip palengvinti būdus efektyvioms, novatoriškoms 
technologijoms patekti į rinką, panaikinti biurokratines kliūtis ir sykiu sukurti paskatų 
mechanizmus, kurie padėtų lengviau pereiti prie ekonomikos, išmetančios nedaug anglies 
dvideginio, kad išnaudotume visas galimybes pasaulinėje konkurencijoje dėl efektyvumo, 
inovacijų, žaliavų ir ateities technologijų bei rinkų.

19. Ateities technologijų kūrimo skatinimas

Efektyvumo didinimas kovoje su klimato kaita yra būtina, tačiau ne esminė sąlyga. Nes vien 
efektyvumo didinimas nesukels būtinos technologinės revoliucijos, išvesiančios iš anglies 
dvideginio akligatvio.
Nors prekyba taršos leidimais yra esminis Europos kovos su klimato kaita programos 
elementas, kuris per didinamą efektyvumą siekia sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisiją, prioritetas bus teikiamas tikriausiai tik toms technologijoms ir procesams, kurie jau 
yra sukurti ir įsitvirtinę rinkoje. Todėl nebus sumažintos išlaidos nei už visiškai naujų ir todėl 
brangių technologijų kūrimą, nei už jau sukurtų technologijų patekimą į rinką, nors tokie 
procesai pirmiausia būtini siekiant ilgalaikių kovos su klimato kaita tikslų. 
Todėl mes turėtume labai stengtis sukurti bendruosius paskatų mechanizmus ir skatinimo 
priemones, kad būtų galima pradėti kurti būtinas technologines naujoves, sumažinti pridėtines 
išlaidas už brangias, bet naujas technologijas ir ateityje būtų galima nustatyti bei pasiekti 
reikšmingesnius taršos mažinimo tikslus.
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20. Protingos kompiuterių sistemos ir informacijos bei komunikacijos technologijos

IKT sektoriuje šiuo metu išmetama 2 % viso pasaulio bendro anglies dvideginio kiekio. 
Tačiau ši ūkio šaka gali ne tik sumažinti savo anglies dvideginio emisijas, bet ir pirmiausia 
kurti novatoriškas ir energiją veiksmingiau panaudojančias programas visai 
makroekonomikai. Todėl būtinas didesnis dėmesys kompiuterizuotiems ir IKT pagrįstiems 
metodams, skirtiems energijos efektyvumui didinti, išbandyti, patvirtinti, įdiegti ir platinti. 

21. Finansavimas ir biudžeto klausimai

Dabartinio ES biudžeto nepakanka siekiant kovos su klimato kaita tikslų. Tačiau ES ir
pagrindinėse srityse (kovai su klimato kaita skirtų technologijų finansavimas ir kūrimas bei 
pagalba nuo klimato kaitos nukentėjusioms besivystančioms šalims), ir remdama tarptautines 
prisitaikymo priemones, efektyvumo didinimą ir pagalbą stichinių nelaimių atveju,
remdamasi Europos Sąjungos solidarumo principu turėtų imtis priemonių biudžeto politikos 
srityje. Pirmas žingsnis reikiama kryptimi būtų inventorizuoti visas turimas finansavimo 
priemones ir nustatyti jų reikšmę Europos kovos su klimato kaita tikslams bei remiantis šiuo 
„klimato auditu“ parengti pasiūlymus būsimai finansinei perspektyvai, kad biudžeto eilutes 
būtų galima suderinti su būtinais reikalavimais dėl klimato politikos. Be to, taip pat turėtų būti 
sprendžiamas nepanaudotų ES biudžeto tikslinių lėšų klausimas, kad šios lėšos, esant reikalui, 
būtų skiriamos klimato politikos tikslams siekti.

22. Švietimas, mokymas ir sąmoningumo skatinimas

„Energijos efektyvumo“ tema turėtų būti labiau propaguojama mūsų kasdieniame gyvenime. 
Pirmasis žingsnis reikiama kryptimi būtų sukurti bendrus ir paprastus efektyvumo standartus 
visoms kasdienio gyvenimo sritims. Be to, mes turėtume kuo skubiau profesinį mokymą, 
profesines mokyklas ir studijuojamas disciplinas specializuotose aukštosiose mokyklose bei 
universitetuose pritaikyti prie ekonominių struktūrinių pokyčių problemų, susijusių su 
konkrečia profesija, kurias paspartina klimato kaita ir jos poveikis. Prie šio tikslo priskirtinos 
naujos „nuo klimato priklausančios profesijos“. Šioje galutinėje ataskaitoje kaip galimą 
sąmoningumą didinančią priemonę siūloma paskelbti efektyvaus Europos išteklių valdymo 
metus, kad būtų atkreiptas dėmesys į efektyvesnį išteklių naudojimą, o klimato kaita būtų 
pasinaudota kaip galimybe intensyviai diskutuoti apie turimus išteklius ir jų naudojimą. 

23. 2050 m. – ateitis prasideda šiandien

Klimato kaita yra globali aplinkos problema, kurios priežastys yra struktūrinio pobūdžio. 
Viena jos priežastis yra, žinoma, neapgalvotas mūsų išteklių naudojimas: pasaulio gyventojų 
išteklių poreikis jau dabar ketvirtadaliu viršija natūralias Žemės galimybes atsinaujinti. Savo 
gyvenimo būdu mes atimame iš ateities kartų galimybę išgyventi. Todėl būtina reaguoti į 
klimato kaitą ir jos poveikį politinėmis priemonėmis, pagrįstomis ilgalaike perspektyva, ir
nuosekliai įgyvendinti joms skirtus strateginius sprendimus bei nepriskirti jų prie trumpalaikių
politinių tikslų. 
Tačiau tvaresnio gyvenimo būdo nebus įmanoma pasiekti nepasitelkiant ekonomikos, mokslo, 
žiniasklaidos, organizuotos pilietinės visuomenės ir piliečių. Todėl svarbu nenuleisti rankų
susidūrus su klimato kaitos problemos sudėtingumu. Mes privalome remdamiesi toliarege 
strategija ir lyderio savybėmis politikoje, ekonomikoje bei visuomenėje reaguoti į 
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ekonominius, ekologinius ir socialinius iššūkius, su kuriais susiduriame energijos ir klimato 
politikos lūžio laikotarpiu, kuriam būdinga tai, jog mažėja žaliavų išteklių. Todėl turime
veikti šiandien, nes dabartiniais veiksmais mes lemsime savo ateitį. 
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ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

 Tuesday, 17.07.2007, 15:00-18:30
 Exchange of views with Commissioner Dimas

 Thursday, 06.09.2007, 10:00-12:00
 Discussion on COP 13 draft resolution

 Monday, 10.09.2007, 15:00-18:30 
1st thematic session: Climate impact of different levels of warming

 Monday, 01.10.2007, 15.00 - 18.30 - Tuesday, 02.10.2007, 9.00 - 12.30
Joint Parliamentary Meeting on Climate organised by the President of the European 
Parliament and the President of the Portuguese Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 09:00-12:30
 Consideration of amendments to COP 13 draft resolution
 Exchange of views with Mr Hans-Gert Poettering, President of the European 

Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 15:00-18:30
2nd thematic session: The Climate Protection Challenge post-2012

 Monday, 22.10.2007, 19:00-20:30
 Vote on COP 13 draft resolution

 Monday, 05.11.2007 - Wednesday, 07.11.2007
Delegation visit to China

 Monday, 19.11.2007, 15:00-18:30 
3rd thematic session: Social and economic dimension, R&D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives

 Wednesday, 12.12.2007 - Saturday, 15.12.2007
EP delegation to the Thirteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 13) - Bali, Indonesia

 Monday, 17.12.2007, 15:00-18:30 
 Outcome of COP 13 Bali - Exchange of views 

 Wednesday, 23.01.2008, 15h00-18h30 
 Exchange of views with Minister Podobonik, Slovenian Minister for Environment
 Consideration of draft resolution on adaptation
 Adoption of draft resolution on outcome of COP 13
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 Monday, 28.01.2008, 15h00-18h30 
 Consideration of Florenz draft interim report

 Tuesday, 29.01.2008, 15h00-18h30 
4th thematic session: Climate change and the world's water with special focus on 
sustainable development, land use, land use change and forests

 Monday, 04.02.2008 - Friday, 08.02.2008
Delegation visit to India and Bangladesh

 Monday, 18.02.2008, 19h00-20h00
 Consideration of amendments to draft resolution on adaptation 

 Monday, 3.03.2008, 15h00-18h30 
5th thematic session: Sources of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at global level

 Monday, 10.03.2008, 21h00-22h30 
 Consideration of amendments to Florenz draft interim report

 Wednesday, 26.03.2008, 15h30-19h00
6th thematic session: How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security

 Thursday, 27.03.2008, 9h00-12h30 
 Vote on draft resolution on adaptation

 Tuesday, 1.04.2008, 9h00-12h30
 Vote on Florenz draft interim report

 Monday, 28.04.2008 - Wednesday, 30.04.2008
Delegation visit to United States

 Thursday, 29.05.2088, 
7th thematic session: Meeting the climate commitments: addressing 
competitiveness, trade, financing and sustainable employment in a European and 
global context

 Thursday, 12.06.2008 - Friday, 13.06.2008
Citizens' Agora on Climate Change

 Monday, 23.06.2008, 15h00-18h30
 8th thematic session: Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 

learning from Best Practices regarding successful policies and technologies

 Tuesday, 24.06.2008, 9h00-12h30 



PE407.892v01-00 44/66 PR\728472LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

 Report back by Commission on UNFCCC AHW negotiation sessions 
 First exchange of views without document on Florenz draft report

 Monday, 14.07.2008, 15h00-17h30
 Second exchange of views without document on Florenz draft report

 Thursday, 17.07.2008, 11h00-12h30 
 Exchange of views with Minister Borloo, Minister of Environment, Energy and 

Sustainable Development of France

 Monday, 15.09.2008, 15h00-18h30
 First consideration of Florenz draft report

 Thursday, 18.09.2008, 9h00-12h30
 Second consideration of Florenz draft report

 Monday, 29.09.2008 - Wednesday, 1.10.2008
Delegation visit to Russia

 Wednesday, 8.10.2008, 16h00-18h30
 Exchange of views with Ms Hedegaard, Minister for Climate Change and Energy 

(Denmark), Mr Nowicki, Minister for Environment (Poland) and Commissioner 
Dimas

 Monday, 20.10.2008 (STR - time tbc)
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 Tuesday, 04.11.2008, 9h30-12h30
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 November STR (tbc)
Briefing by Commissioner Dimas in preparation to COP14

 Thursday, 20.11.2008 - Friday, 21.11.2008 (Strasbourg)
Joint Parliamentary Meeting on Energy and Sustainable Development 

 Tuesday, 2.12.2008, 15h00-18h30 
 Adoption of Florenz draft report

 10-12.12.2008
EP delegation to the Fourteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 14) - Poznan, Poland
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 Thursday, 18.12.08 (STR - time tbc)
 Exchange of views on outcome of COP 14

***

February 2009 part-session: Plenary vote on Florenz final report
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ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

1st THEMATIC SESSION, "Climate Impact of different levels of warming", Monday, 
10.09.2007, 15:00-18:30

Theme leader: Vittorio Prodi

Key-note speaker: 
Prof. Hans Joachim SCHELLNHUBER
Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany

Experts:
Prof. Dr. Richard LINDZEN 
Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology

Michel JARRAUD 
Secretary General of the World Meteorological Organisation, Switzerland

Prof. Javier MARTIN VIDE
University of Barcelona

Dr. Malte MEINSHAUSEN 
Institute for Climate Impact Research, Germany

Dott.ssa Cristina SABBIONI 
Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Italy

Prof. Sir Brian HOSKINS
Dept. of Meteorology at the University of Reading, United Kingdom

Prof. Jean-Pascal VAN YPERSELE 
Vice-Chair of  IPCC Working Group II, 
Catholic University of Louvain, Belgium

Prof. Dr. Robert WATSON
School of Environmental Sciences, 
University of East Anglia, United Kingdom
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2nd THEMATIC SESSION, "The Climate Protection Challenge post-2012", Tuesday, 4.10 
2007, 15:00-18:30

Theme leader: Satu Hassi

Key-note speakers:
John ASHTON
Special Representative on Climate Change of the UK Foreign and Commonwealth Office

Yvo DE BOER, 
Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change

Experts:
H.E. Takekazu KAWAMURA 
Ambassador, Mission of Japan to the EU, Brussels, Belgium

H.E. C. Boyden GRAY 
Ambassador, Mission of the United States of America to the EU, Brussels, Belgium 

Ronglai ZHONG
Minister Counsellor of the Mission of the People's Republic of China to the EU, Brussels, 
Belgium

Karsten NEUHOFF
Faculty of Economics
University of Cambridge

Nick CAMPBELL
Chair, International Chamber of Commerce Climate Change Task Force, Paris, France

Katherine WATTS
Policy Officer, Climate Action Network (CAN), Brussels, Belgium

Chris MOTTERSHEAD
Distinguished Advisor, Energy and the Environment, BP, United Kingdom

Andrei MARCU
Chief Executive, International Emissions Trading Association (IETA), Brussels, Belgium



PE407.892v01-00 48/66 PR\728472LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

3rd THEMATIC SESSION, "The social and economic dimension, R & D, new 
technologies, transfer of technologies, innovation and incentives", Monday 19.11.2007, 
15:00-18:30

Theme leader: Philippe Busquin

Key-note speakers:
Prof. Carlo RUBBIA
Nobel Prize for Physics

Günter VERHEUGEN
Vice-President of the European Commission

Experts:
Kevin ANDERSON, 
Professor, Tyndall Center, University of Manchester

Stefan  MARCINOWSKI, 
Member of Board of Executive Directors, BASF AG

Graeme SWEENEY, 
Executive Vice-President of Future Fuels and CO2, Shell 

Bernard FROIS, 
CEA Grenoble

Milan NITZSCHKE, 
CEO, German Renewable Energy Federation (BEE)
Solarworld  AG, Authorized Representative

4TH THEMATIC SESSION, "Climate change and the world's water, with a specific focus 
on sustainable development, land use change and forests", Tuesday, 29.01.2008, 15:00-
18:30

Theme leader:  Cristina Gutiérrez-Cortines

Key-note speaker:
Kaveh ZAHEDI
UNEP Deputy-Director and Climate Change Coordinator

Experts:
Dr. Franz FISCHLER
President of Ecosocial Forum Europe 

Dr. Henning STEINFELD
Head of the livestock sector analysis and policy branch at the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO) 
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John LANCHBERY
Principal Climate Change Advisor at the Royal Society for the Protection of Birds 

Prof. Riccardo PETRELLA
International Committee for the World Contract on Water 

Prof. John A. DRACUP
Professor at the University of California, Berkeley 

Prof. Seppo KELLOMAKI
Dean of Faculty of Forest Sciences, University of Joensuu 

5TH THEMATIC SESSION, "Source of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at a global level", Monday, 3.3.2008, 15.00 – 18:30

Theme leader: Etelka Barsi-Pataky

Experts:
Gordon MCINNES
Deputy Director, European Environment Agency

Philippe EYDALEINE
Senior Vice President European Affairs, Air France - KLM 

Matthias WISSMANN
President of VDA

Jos DINGS
Director of T&E, The European Federation for Transport and Environment
Christian AZAR
Professor of Energy and Environment, Professor of Sustainable Industrial Metabolism, 
Chalmers University of Technology

Lars Göran JOSEFSSON
CEO, Vattenfall 

Felix MATTHES
Dr. rer.pol. Dipl.-Ing., Öko-Institut (Institute for Applied Ecology) 
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6TH THEMATIC SESSION, "How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security", Wednesday, 26.3.2008, 15:30-19:00

Theme leader: Justas Vincas Paleckis

Key-note speaker:
Dr. Rajendra K. PACHAURI 
Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 Nobel Peace Prize
laureate

Experts:
Prodipto GHOSH
Member of the India's National Council on Climate Change, chaired by the Prime Minister, 
former Secretary in the Ministry of Environment and Forest, India 

Rubens BORN
Vitae Civilis, Brazil

Amjad ABDULLA
Environment Ministry, Maldives

Frank ACKERMAN
Stockholm Environment Institute and Global Development and Environment Institute, Tufts 
University

Tapani VAAHTORANTA
Finnish Institute for International Affairs, Helsinki

7TH THEMATIC SESSION, "Meeting the Climate Commitments: Addressing 
Competitiveness, Trade, Financing and Sustainable Employment in a European and 
Global Context", Thursday, 29 May 2008, 15.00 – 18.30

Theme leaders: Lambert van Nistelrooij andRobert Goebbels

Key-note speaker:
Pascal LAMY
Director-General of the World Trade Organisation

Experts:
Matthew STILWELL
European Director of the Institute for Governance and Sustainable Development

René VAN SLOTEN
Executive Director Industrial Policy, CEFIC (European Chemical Industry Council)



PR\728472LT.doc 51/66 PE407.892v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Adam JACKSON
Climate Change Director, Tesco

John MONKS
Secretary General, ETUC

Michele DE NEVERS
Senior Manager, Environment Department, World Bank

Mike MATHIAS
Chair, CONCORD Policy Forum

8TH THEMATIC SESSION, "Achieving significant CO2 emission reductions in short 
time: learning from best practices regarding successful policies and technologies", Monday
23 June 2008, 15:00 – 18:30

Theme leader: Bairbre de Brún

Key-note speaker:
Ken LIVINGSTONE
Former Mayor of London

Experts:
Frederic XIMENO I ROCA
Director General for Environmental Policies and Sustainability, Generalitat of Cataluña

Mark HARBERS
Rotterdam Climate Initiative, City Councillor (Wethouder)

Gösta GUSTAVSSON
Vice Mayor of Linköping, Sweden

Carin Ten Hage
Director Programme "Planet Me"
TNT 

Neil HARRIS
Head of Green IT and Sustainability, CISCO Europe

Franco MIGLIETTA
Associate Professor, Department of Nuclear and Theoretical Physics, Research Director at the 
Institute of Biometeorology of CNR, Firenze

***

All documents related to the Thematic Sessions can be found on :
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE

Place Date Chair of the Delegation

Beijing, China 05.11.- 07.11.2007 Guido Sacconi

EP-delegation 
to COP 13, 

Bali

11.12.- 15.12.2007 Alejo Vidal-Quadras

Delhi, India /

Dhaka, 
Bangladesh

04.02. - 07.02.2008 Guido Sacconi

Romana Jordan Cizelj (for the 
Bangladesh part)

Washington, 
US

28.04. - 30.04.2008 Guido Sacconi

Moscow, 
Russia

29.09.-  01.10.2008 tbc

EP-delegation 
to COP 14, 

Poznan

10.12.- 12.12.2008 tbc

All documents related to the Delegation visits, including the summary reports, can be found 
on:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE
ON CLIMATE CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS

Meeting Date CLIM representatives

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Bejing and Tibet,

 23-29 June 2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP-South Africa 
interparliamentary meeting

Strasbourg, 

5-6 September 
2007

Guido SACCONI, Chairman

COP 8 to the UN Convention to 
combat desertification

Madrid, 
11-14 September 

2007

Roberto MUSACCHIO, vice-
chairman, reported back to CLIM

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Strasbourg,

 26-27 September 
2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP delegation for relations with 
India

Brussels, 
21 November 2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

EP-Canada interparliamentary 
meeting

Brussels,

22 November 2007

Guido SACCONI, Chairman

Baltic Sea Parliamentary 
Conference (BSPC), working 
group on energy and climate 
change

Tallinn, 

5 February 2008

Paul RÜBIG, EP representative 
in the working group

EP-Mexico interparliamentary 
meeting

Strasbourg,

22 May 2008

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur
Elisa FERREIRA

EP-US interparliamentary 
meeting

Ljubljana,
 24-26 May 2008

Romana JORDAN CIZELJ to 
report back to CLIM

EP-Japan interparliamentary 
meeting

Brussels,
3 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Romana JORDAN CIZELJ
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ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

PRESS CONFERENCES HELD IN THE CONTEXT OF CLIM ACTIVITIES 

Subject Date Participants

CLIM 1st thematic session
Brussels, 

10 September  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur
Vittorio PRODI, theme-leader
Prof. Hans-Joachim 
SCHELLNHUBER, key-note 
speaker

Delegation visit to Bejing Bejing, 
7 November 2007

Guido SACCONI, Chairman 

Vincenzo LAVARRA, Bairbre de 
BRÙN, Anne LAPERROUZE, 
members of the delegation

Adoption of resolution in view 
of COP 13 

Strasbourg, 

14 November 2007

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 13
Guido SACCONI, CLIM 
Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Satu HASSI, rapporteur on COP 13

CLIM 3rd thematic session
Brussels, 

19 November  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Philippe BUSQUIN, theme-leader
Prof. Carlo RUBBIA, key-note 
speaker
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In the context of the COP 13 Climate negotiations:

Joint Press Conference with 
Commission

Bali, 11 December 
2008 

Commissioner Dimas
Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Miroslav OUZKÝ, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13

EP Press Conference on round-
table of parliamentarians

Bali, 12 December 
2008

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13
Karl-Heinz FLORENZ, EP 
speaker at round-table 

Joint Press Conference with 
Council and Commission

Bali, 15 December 
2008

statement read on behalf of Guido 
SACCONI, Co-Chairman EP 
delegation to COP 13

Delegation visit to Delhi Delhi, 
5 February 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Romana JORDAN CIZELJ, Co-
Chairman of the delegation
Neena GILL, Chairman of the 
delegation for relations with India

CLIM 6th thematic session 
Brussels, 

26 March  2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
Justas Vincas PALECKIS, 
theme-leader
Dr. Rajendra K. PACHAURI, 
key-note speaker

Delegation visit to Washington Washington, 
30 April 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

Adoption of CLIM interim 
report

Strasbourg, 
21 May 2008

Guido SACCONI, Chairman

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
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CLIM 8th thematic session
Brussels, 

23 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Bairbre DE BRÚN, theme-
leader
Ken LIVINGSTONE, key-note 
speaker

Presentation of results of 
Eurobarometer survey

Brussels, 
11 September 2008

Commissioner Wallström

Guido SACCONI, Chairman

Delegation visit to Moscow Moscow, 
1 October 2008 (tbc) tbc
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ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS

Meeting Date CLIM representatives

Joint Parliamentary Meeting on 
climate change

Brussels, 1-2 
October 2007

EP activity - several CLIM 
members

Hearing and exchange of views 
with EU delegation of French 
National Assembly 

Paris, 17 October 
2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Meeting of the Chairpersons of 
the committees responsible for 
energy and the environment 
from the national parliaments 
and the European Parliament 
organised by the Slovenian 
National Assembly

Ljubljana, 

20-21 January 2008
Guido SACCONI, Chairman

Joint Parliamentary Meeting on 
energy and sustainable 
development

Strasbourg, 
20-21 November 

2008

EP activity - several CLIM 
members

PARTICIPATION TO INFORMAL COUNCILS

Informal Environment Council
Ljubljana/Brdo

10-12 April 2008
Hans BLOKLAND represented 
both ENVI and CLIM

Informal Environment /Energy 
Council Paris, 3-5 July 2008 Guido SACCONI, Chairman

RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES

Final session of the Catalan 
Convention on Climate Change 
organised by the government of 
Catalunya

Barcelona, 
14 February 2008 Guido SACCONI, Chairman
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RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY

Agora on climate change Brussels, 12-13 June 
2008

EP activity - several CLIM 
members

International Expo 2008, 
European Day

Zaragoza, 
5 September 2008

Roberto Musacchio, Vice-
Chairman

OTHER ACTIVITIES

Request for an Eurobarometer 
survey on Europeans´attitudes 
towards climate change

to be delivered end 
of August 2008

Request to the EP Bureau to ask 
the Secretary-General to look into 
the possibility of setting-up within 
the EP a scheme for emissions 
offsetting

letter by CLIM 
Chairman of 
31.3.2008



PR\728472LT.doc 59/66 PE407.892v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Joint Parliamentary meeting on Climate change and climate change related 
legislation
National Legislation and national initiatives and programmes (since 2005) on topics 
related to climate change
By IEEP, 03/09/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17631
This study presents national legislation, initiatives and programmes recently launched by EU 
Member States and EEA countries to tackle climate change. Lessons learnt from 'good' EU 
practices and efforts aimed at halting the loss of biodiversity and the fight to climate change 
indicate that these initiatives were not successful, mainly due to weak implementation (e.g. 
the lack of financial resources) and lack of political will. The various legislation, initiatives 
and programmes have been collected via a questionnaire sent out by the European Parliament 
through the ECPRD network to the different National Parliaments. This network is especially 
designed to facilitate the exchange of information between national parliaments and the 
European Parliament. The overall material has been processed, the main results are presented 
in comparative tables and the information within these tables and ‘interesting practices’ are 
briefly discussed.

Climate change legislation and initiatives at EU level
By Copenhagen Economics, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18835
The study was to review current and prospective EU climate policy related legislation and 
initiatives and provide recommendations for future policies. It evaluates current performance 
and puts forward options for reform in the post-2012 regime. For policy actions already 
affecting the commitment period up to 2012, three priorities are underlined all with the aim of 
improving the cost-effectiveness of climate policies: create a better functioning internal 
market for energy, take a more selective approach to regulatory energy standards, and use 
more market based mechanisms to reduce road transport emissions. For the period post 2012, 
two issues are stressed: the needed reform of the ETS, and the challenges involved in 
distributing the target reductions among member states.

Climate Change Legislation and Initiatives at International Level and Design options for 
Future International Climate Policy
By Ecofys, 05/12/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18491
This study provides background information for the Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Conference 
of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) in 
December 2007 in Bali, Indonesia. It discusses the major issues under discussion at the start 
of the official negotiation of an international post 2012 framework agreement, initiated at the 
COP/MOP meeting in Bali and to be reached by 2009. The study provides an overview an 
assessment of the approaches that can be taken in a future international agreement on climate 
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change. The study includes a review of climate change policies of major countries (European 
Union, USA, Japan, Russia, China, India, Brazil) and private and non-governmental 
initiatives as well as the extent to which they are implementing their existing commitments 
under the Kyoto Protocol. Future international climate policy is discussed in various 
international processes in addition to the UNFCCC, including the Gleneagles G8 plus 5 
process, the Asia-Pacific Partnership (AP6), the United Nations High-Level Climate Change 
Talks, the US major emitters initiative and the Greenland/South Africa/Sweden Ministerial 
dialogue on climate change.

Social and economic dimension, R&D, new technologies, transfer of 
technologies, innovation and incentives
Burden Sharing - impact of climate change mitigation policies on growth and jobs
By IEEP, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19998
This report provide a synthesis and review of existing studies addressing the impact of climate 
change mitigation polices on growth and jobs in different economic sectors (energy, iron and 
steel, cement, transport, construction). It looks at the implications of different mitigation 
scenarios for 2020 and beyond. The study reveals that, according to many literature sources, 
mitigation policy will lead to job creation in some sectors (e.g. related to RES, energy 
efficiency, CCS, etc), while some jobs will be lost in others (e.g. related to fossil fuels and 
production of inefficient products). In general, the studies highlight that the overall net effect 
is likely to be positive, as jobs in less labour intensive industries could be replaced by jobs in 
more labour intensive ones, or in sectors with longer value chains. Furthermore, it appears 
that the average cost of mitigation is usually considered relatively small, in the order of no 
more than 1% of GDP – with changes to assumptions resulting in slightly higher and lower 
estimates. Aggregated EU GDP could even slightly increase thanks to positive restructuring 
of the economy, such as the opening of profitable new markets (e.g. RES, CCS technologies 
and fuel efficient vehicles).

Climate change and the world's water with special focus on sustainable 
development, land use, land use change and forests
Climate change–induced water stress and its impact on natural and managed 
ecosystems
By IEEP, 07/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19073
This study has shown that much of the impact anticipated from climate change can be 
attributed to changes in water regimes. The simple summary is to say that this means in some 
places there will be too much water, in other places not enough; but the story is more complex 
– shifts in the timing of runoff due to early snow melt; increased annual average precipitation 
but falling in winter instead of during the growing season; interactions with rising CO2 levels 
and temperatures that can benefit certain plant species, but only up to a point. Preparing for 
and responding to climate impacts will require reviewing approaches to natural and managed 
ecosystems, for example through the lens of ecosystem services, by which greater emphasis is 
placed on the preservation of healthy ecosystems; and through sustainable agricultural and 
forestry practices that can lend to rather than working against climate resilience and species 
health.
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Forestry and climate change: potential for carbon sequestration
By Goossens, Policy Dept. A
(only internal; available upon request)
The note aims to give some exact figures and data on - amongst others - global forest 
resources, deforestation and carbon stock in vegetation, supplementing the study requested 
and commissioned by the European Parliament to IEEP on "Climate change - Induced water 
stress and its impact on natural and managed ecosystems". The briefing note highlights the 
potential of forestry to contribute to climate change mitigation through carbon sequestration.

Sources of emission from the industry and energy sector and transport 
emissions at global level
An overview of global greenhouse gas emissions and emissions reduction scenarios for 
the future
By IEEP, 15/02/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19411
This study focuses on carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels. Key drivers of these 
emissions are activity, economics, energy intensity and carbon intensity. As reducing GDP or 
population is not a likely aim of climate policy, the primary means of affecting emissions is to 
change the last two of the four factors: reducing the amount of energy needed per GDP, and 
decarbonising the fuel mix. The study tries to quantify current greenhouse emissions and 
anticipate their future evolution which are important analytical inputs for policymaking. 

How to engage other main actors - climate change, adaptation in third 
countries and global security 
State of play of post-Bali negotiations
By Ecofys, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19955
The note summarises the status of negotiations after the Bali meeting (COP 13/CMP 3) of 
December 2007, and presents the issues at stake for building the elements of a future climate 
agreement: on mitigation the specification of “measurable, reportable and verifiable 
nationally appropriate mitigation commitments or actions” for developed countries (most 
likely continuing the emission reduction targets under the Kyoto Protocol);. on adaption, the 
difficult issue is to define exactly which adaptation activities should be supported by the 
international system and how developing countries would be able to apply for support; on
technology, a comprehensive framework for technology transfer has been decided and ways 
to assess the effectiveness of technology transfer are being developed; on finance, the 
challenge is to create a constant flow of financial resources, substantially larger than the 
currently available funds, and independent of government budgets.

Engaging developing countries in climate change negotiations
By IEEP, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20148
Engaging the developing world has become increasingly more important and urgent. This 
paper explores the possible ways to attract developing countries on board in addressing 
climate change and reducing their own emissions. The paper addressed the following issues: 
the division of the world into Annex I/B and non Annex I/B countries; the lack of 
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commitment globally to defining a long-term objective on when climate change becomes 
dangerous for the earth and defining a pathway towards achieving such a long-term goal; the 
limited resources available in the multiple funds especially for adaptation; the Clean 
Development Mechanism (CDM); the slow rate at which technology transfer and capacity 
building; land-use and deforestation; and adaptation. The paper concludes with a menu card 
of policy options and a set of recommendations on a long-term objective, on policies and 
measures.

Engaging emerging economies - Removing barriers for technology cooperation
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19911
For emerging economies technology transfer is crucial in order to ensure a steady energy 
supply for their rapid economic development. Energy demand in these countries is growing 
fast, particularly in India and China.. To ensure that the economic growth is not coupled with 
the high GHG emission growth, technology transfer of low-carbon technologies and 
technology avoiding negative impact on adaptation is essential. The briefing gives an 
overview of key partnerships and points the barriers that technology transfer is facing and 
examples for appropriate tools that can help to overcome the remaining obstacles and promote 
technology transfer and climate change-related projects. 

Linking the EU ETS with other Emissions Trading Schemes
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19802
In this note, different options of linking the EU ETS with other emissions trading schemes are 
quantitatively and qualitatively assessed, as well as the economic and environmental impacts 
and the design implications of these options. Economic analysis shows the important role of 
cap-setting and global emissions constraints for the economic impacts of linking the EU ETS 
internationally. The institutional analysis shows that several design issues of emerging 
schemes have important implications for the equity, the economic and the environmental 
effectiveness in a combined scheme. The report concludes that these problematic issues 
fundamentally flow from countries’ level of ambition as regards climate protection and that 
linking should therefore only be sought between countries which have a comparably 
ambitious climate policy outlook.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.
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Meeting the Climate commitments: Addressing competitiveness, trade, 
financing and sustainable employment in a European global context
Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices
Compilation of briefing notes by several authors, 04/07/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21551
Effective climate policy in Europe requires early commitment to ambitious emission 
reduction targets, with tight emission caps and rapid shifts towards auctioning of emissions. 
This guides a transition to a low carbon economy, provides growth opportunities for 
innovative sectors and technologies, and demonstrates leadership to drive international 
climate policy. Whether or not an agreement is reached at the Copenhagen in 2009, it is very 
unlikely that a single global price for carbon will prevail. A frequently voiced concern is that 
states with stringent climate policies will place domestic industries at a disadvantage relative 
to competitors in states with less ambitious climate efforts. This study compilation is an 
attempt to present the policy options available in this possible future situation of different 
levels of ambitions in climate policies. This is done in 5 chapters by different authors, from 
different points of views and academic disciplines. The study compilation asks the question 
whether competitive distortions and leakage, either in CO2 or employment, present a realistic 
danger in a world of different carbon prices.

Climate change financing in developing countries
Compilation of briefing notes by several authors
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=21631#se
arch=%20Climate%20change%20financing%20in%20developing%20countries%20

Part 1 the report assesses the interaction between climate change financing and development 
aid: what are the impacts of those policies today, and what are potential incoherencies in the 
different intervention areas of development assistance with regards to climate change 
adaptation and mitigation objectives and development objectives. Part2 provides an overview 
of EC programmes and international EC funded financing initiatives aimed at developing 
countries in the field of climate change mitigation and adaptation (objective, allocated 
budgets and financing mechanisms) and recommendations to improve coherence and 
effectiveness of the different EC mechanisms. Part 3 assesses the mechanisms for 
mainstreaming of adaptation and mitigation of climate change in development policies and 
programmes at EU and international level and for climate risk assessment and 
recommendations for improvement (EU/donor perspective). Part 4 assesses the mechanisms 
for mainstreaming of adaptation and mitigation into development projects on a national and 
local level and recommendations for improvement (recipient countries perspective)

Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from 
Best Practices regarding successful policies and technologies
Sustainable cities: Best practices on CO2 savings in urban areas - Building efficiency, 
household emissions and energy use
By Wuppertal Institute, 23/06/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
In Europe, numerous good practice examples related to emission reductions in cities can be 
found. A high number of cities and towns have implemented local energy action plans, local 
emission reduction targets or even plan to become carbon neutral. These targets usually 
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include a whole package of different measures and instruments. The aim of the following 
compilation is to identify medium-scale examples that are innovative, show short-term 
emission reductions and are replicable to other urban areas throughout Europe. The focus lies 
on energy efficiency in buildings, household emissions and energy use. 

Delegations
China and climate change: Impacts and policy responses
By Prof Ash, London University, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18039
This briefing paper seeks to demonstrate that the challenges for China posed by climate 
change are real. The consequences of global warming are already apparent. The scientific 
evidence of investigations by Chinese and international bodies overwhelmingly indicates that 
the threat to the sustainability of China’s future social and economic development, as well as 
to fragile ecosystems, will intensify. That the Chinese government recognises the scale of the 
problems that China faces as a result of climate change is beyond doubt, as is its commitment 
to address those problems, subject to its insistence that industrialised countries bear the major 
responsibility in meeting the challenges of global warming. More questionable, however, is 
whether the policies Beijing has so far put in place will be capable of halting, let alone 
reversing, the recent inexorable and accelerating increase in China’s GHG emissions.

China's energy policy in the light of climate change, and options for cooperation with 
the EU
By Prof. Holslag, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18035
This paper  briefly introduces China’s new comprehensive energy security policy. 
Subsequently, it sheds a light on how the European Union tries to take advantage of this 
move, by stepping up its efforts to promote green energy and simultaneously tapping China’s 
vast market. Afterwards, an assessment is made of the success of this European approach for 
wind and solar energy, clean coal technologies, natural gas, hydropower and bio-fuel and 
recommendations for EU policy in this area are provided.

Climate Change and India: Impacts, Policy Responses and a Framework for EU-India
Cooperation
By Dr Kumar, TERI-Europe, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19208
The briefing note provides a brief overview of the impacts that climate change is having on 
the Indian economy, government policies that are in place that assist in adaptation to climate 
change in sectors, India’s contribution to global greenhouse gases and mitigation efforts 
currently underway and indicative areas for collaboration between the EU and India on 
adaptation to climate change as well as on mitigation efforts. 
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Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh
By Dr. Huq, International Institute for Environment and Development, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195
Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change because of its 
disadvantageous geographic location; flat and low-lying topography; high population density; 
high levels of poverty; reliance of many livelihoods on climate sensitive sectors, particularly 
agriculture and fisheries; and inefficient institutional aspects. Many of the anticipated adverse 
affects of climate change, will aggravate the existing stresses that already impede 
development in Bangladesh, particularly by reducing water and food security and damaging 
essential infrastructure. This briefing note describes the country characteristics that make it 
particularly vulnerable to climate change, before outlining the main climate change impacts 
that are of concern. These impacts are discussed in relation to their adverse effects on 
different sectors. Finally, the national and international policy responses to manage these 
effects are outlined.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.

Russia and climate change
By IEEP, 15/09/08
Study will be available by end of July 2008.

Background information and external expertise
managed by EP Policy Department A
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ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Working Documents on Thematic Sessions
No 1 on Climate Impact of different levels of warming by Vittorio Prodi, theme-leader
No 2 on The Climate Protection Challenge Post-2012 by Satu Hassi, theme-leader
No 3 on The social and economic dimension R & D, New Technologies, transfer of 

technologies, innovation and incentives by Philippe Busquin, theme-leader
No 4 on Climate change and the world's water, with a specific focus on sustainable 

development, land-use change and forests by Cristina Gutiérrez-Cortines, theme-
leader

No 5 on Sources of Emission from the Industry and Energy Sector and Transport 
Emission at Global Level by Etelka Barsi-Pataky, theme-leader

No 6 on How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries 
and global security by Justas Vincas Paleckis, theme-leader

No 7 on Meeting the climate commitments: addressing Competitiveness, Trade, Financing 
and Sustainable Employment in a European and Global Context by Lambert van 
Nistelrooij and Robert Goebbels, theme-leaders

No 8 on Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from best 
practices regarding successful policies and technologies by Bairbre de Brún, theme-
leader

Working Documents by Karl-Heinz Florenz, Rapporteur
No 9 on waste treatment and resource management as part of a climate protection strategy 
No 10 on water 
No 11 on fisheries 
No 12 on health
No 13 on adaptation to the consequences of climate change
No 14 on agriculture 
No 15 on livestock breeding
No 16 on transport
No 17 on forests
No 18 on growth and employment 
No 19 on Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS)
No 20 on soil protection
No 21 on energy efficiency in the building sector
No 22 on energy
No 23 on financing and budgetary affairs

***

All working documents can be found on: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CLIM
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