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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingus Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymus dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta istorinę ES ir kitų didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį 
išmetančių teršėjų atsakomybę besivystančių šalių ir palankių sąlygų neturinčių asmenų, 
ypač moterų, atžvilgiu, nes besivystančios šalys pirmosios nukenčia dėl klimato kaitos; 
pabrėžia, kad ES turi ir toliau atlikti svarbiausią vaidmenį tarptautinėse derybose klimato 
kaitos klausimais, kad 2015 m. Paryžiuje vyksiančioje JTBKKK šalių konferencijoje būtų 
sudarytas plataus užmojo teisiškai privalomas susitarimas, pagrįstas teisingu pastangų 
pasidalijimu; pabrėžia, kad ES, siekdama patikimai atlikti svarbiausią vaidmenį ir 
skatindama visas kitas šalis pasižadėti mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, pirmiausia turi 
dėti daugiau pastangų siekdama sumažinti ES išmetamų ŠESD kiekį, kad būtų pasiektas 
ES tikslas iki 2050 m. sumažinti ES išmetamų ŠESD kiekį 80–90 proc.;

2. pažymi, kad, remiantis naujausiomis mokslinėmis Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (angl. IPCC) ataskaitomis, laikotarpis, per kurį reikia imtis pasaulinio masto 
veiksmų, greitai baigsis, o neveikimo kaina kelis kartus didesnė už ankstyvų kovos su 
klimato kaita veiksmų kainą; išreiškia nerimą dėl to, kad poveikis klimatui gali panaikinti 
siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų padarytą pažangą ir galėtų iki 2050 m. 10–
20 proc. padidinti pasaulinį badą, ir jau lemia žūtis ir pragyvenimo šaltinių praradimą 
skurdžiausiose ir pažeidžiamiausiose šalyse;

3. pabrėžia, kad pirmiausia reikia užtikrinti, kad išsivysčiusios šalys pirmos ir greitai 
sumažintų savo išmetamųjų teršalų kiekį ir skirtų reikiamą finansavimą besivystančių 
šalių prisitaikymo ir klimato kaitos švelninimo reikmėms; tačiau įspėja dėl kompensacinių 
mechanizmų, pvz., švarios plėtros mechanizmo (angl. CDM) naudojimo, atsižvelgiant į 
tai, kad tokie mechanizmai nėra veiksmingos išmetamo ŠESD kiekio mažinimo priemonės 
ir jais atidedami esminiai struktūriniai ekonomikos pokyčiai išsivysčiusiose šalyse;

4. patvirtina tarptautiniu mastu nustatytą klimato kaitos mažinimo tikslą, kad visuotinis 
atšilimas neviršytų 2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu; 

5. ragina valstybes nares priimti tris teisiškai privalomus 2030 m. tikslus: bent 50 proc. 
sumažinti išmetamų ŠESD kiekį, palyginti su 1990 m., pasiekti, kad 40 proc. 
sunaudojamos energijos būtų iš atsinaujinančiųjų išteklių, ir 30 proc. padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą; primena, kad tiek atsinaujinančiųjų energijos išteklių energijos 
vartojimo efektyvumas, tiek jų diegimas mažina išmetamą ŠESD kiekį ir taip padeda 
siekti ES tikslo bent 50 proc. sumažinti išmetamą ŠESD kiekį;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares palaipsniui nustoti teikti visas subsidijas ir valstybės 
pagalbą iškastinio kuro ir branduolinės energijos sektoriams ir baigti kurti tokią energijos 
vidaus rinką, kuri būtų palanki atsinaujinančiųjų išteklių energijai;

7. pabrėžia, kad transporto sektoriuje reikia mažinti anglies pėdsaką; atsižvelgdamas į tai 
pažymi, kad tam tikri biodegalai nepateisino lūkesčių, susijusių su išmetamų ŠESD 
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sumažinimu, jie gali prisidėti prie maisto kainų kilimo, nes jie lemia konkurenciją dėl 
žemės, taip pat dėl šių degalų vietos ir čiabuvių tautų bendruomenėms besivystančiose 
šalyse gali kilti grėsmė, kad jos negalės gauti gyvybiškai svarbių išteklių, įskaitant žemę ir 
vandenį; mano, kad, siekiant išvengti neigiamo poveikio teisei į maistą, turi būti 
sumažintos ir ne vėliau kaip iki 2020 m. panaikintos viešosios kultūromis pagrįstų 
biodegalų gamybos paskatos (pvz., privalomas tikslas, kad ES 10 proc. energijos būtų iš 
atsinaujinančiųjų išteklių transporto ar subsidijų srityje); ypač ragina imtis veiksmingų 
energijos gamybai skirtos biomasės Europos rinkai žalingo socialinio ir ekologinio 
poveikio prevencijos priemonių;

8. pabrėžia, kad reikia mažinti transporto sektoriuje suvartojamos energijos kiekį, nes gali 
būti vis sunkiau tvariai laikytis privalomo atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies 
procentinio rodiklio, jei bendras energijos poreikis transporto sektoriuje ir toliau augs;

9. pabrėžia, kad reikia derinti vystymosi ir kovos su klimato kaita sričių tikslus; pabrėžia, 
kad klimato kaita kelia grėsmę ištisų regionų galimybei išsimaitinti, o tai parodo sąsajas 
su skurdo mažinimo visame pasaulyje tikslu, pagrindžiančiu Tūkstantmečio vystymosi 
tikslus (TVT) ir Tvaraus vystymosi tikslų procesą, pradėtą konferencijoje „Rio + 20“; 
ragina įtraukti šiuos du procesus į vieną visa apimančią tikslų po 2015 m. sistemą;

10. primena ES įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją 
remti besivystančių šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių, pastangas švelninti klimato 
kaitą ir prie jos prisitaikyti, taip pat didinti jų atsparumą minėtai kaitai didinant šių šalių 
pajėgumus, investuojant į mokslinius tyrimus, perduodant joms technologijas ir 
prisidedant prie Ekologinio klimato fondo, kuris nedelsiant turi pradėti visapusiškai veikti;

11. pabrėžia, kad yra itin svarbu finansuoti besivystančias šalis siekiant užtikrinti joms 
galimybes imtis didelio užmojo kovos su klimato kaita veiksmų; todėl primygtinai 
tvirtina, kad reikia sukurti nuoseklią su klimato kaita susijusią finansinę struktūrą; ragina 
valstybes nares labiau padėti išsivysčiusioms šalims vykdyti jų prisiimtus įsipareigojimus 
iki 2020 m., papildomai prie įsipareigojimų skirti 0,7 proc. BNP, kaip oficialią paramą 
vystymuisi, kasmet skirti bent po 100 mlrd. JAV dolerių kovos su klimato kaita 
finansavimui;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad mažiausiai išsivysčiusių šalių moterims tenka didžioji dalis 
atsakomybės sektoriuose, kuriems klimato kaita kelia grėsmę; pabrėžia, kad svarbu ir 
būtina atlikti lyčių aspekto analizę ir įtraukti lyčių perspektyvą į visas ES arba ES 
valstybių narių finansuojamas klimato kaitos švelninimo arba prisitaikymo prie jos ir 
nelaimių rizikos mažinimo veiksmų programas;

13. pabrėžia, kad reikia spręsti didėjančio oro vežėjų išmetamo teršalų kiekio poveikio 
klimato kaitai klausimą; todėl apgailestauja, kad ES laikinai sustabdė ES ne ES viduje 
vykdomų skrydžių apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos įgyvendinimą; pabrėžia, 
kad būtina išplėsta, geriau veikianti apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, pagal 
kurią būtų nustatyti veiksmingi kovos su klimato kaita tikslai ir numatytos paskatos 
mažinti išmetamų ŠESD kiekį, užtikrinama pagrįsta išmetamo CO2 kiekio kaina ir 
atspindimos tikrosios iškastinio kuro naudojimo sąnaudos; pabrėžia, jog bendras anglies 
dioksido kredito kiekis turi būti laipsniškai mažinamas, kad 2050 m. būtų pasiektas 
neutralumas poveikio klimatui požiūriu; mano, kad būtina padidinti papildomą kovos su 
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klimato kaita finansavimą ir atidėti tam tikrą procentinę dalį pajamų, gautų pagal 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą surengtuose aukcionuose, kaip kovai su 
klimato kaita skirtas lėšas, visapusiškai veikiančio Ekologinio klimato fondo reikmėms;

14. pažymi, jog naujoje Europos aplinkos agentūros ataskaitoje nustatyta, kad 1990–2012 m. 
ES išmetamą teršalų kiekį sumažino 18 proc. ir beveik pasiekė tikslą iki 2020 m. 20 proc. 
sumažinti išmetamą teršalų kiekį; todėl ragina Europos lyderius padidinti dabartinį 
2020 m. kovos su klimato kaita tikslą iki 30 proc., kad būtų išvengta neveiklumo 
laikotarpiu, likusiu iki minėtų metų.
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