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Europos tausaus išteklių naudojimo planas

Būti ar nebūti tausiems

Didžiausio pasaulyje dažų gamintojo pagrindinis vykdomasis direktorius, 2011 m. 
spalio 20 d. pristatydamas nuviliančius trečiojo ketvirčio duomenis, kalbėjo apie didžiausią 
savo įmonių problemą – „išteklių kainų kilimo cunamį“. Per vienus metus išteklių kainos itin 
greitai išaugo 700–800 mln. EUR, nors bendra apyvarta buvo 4 mlrd. EUR. Tą pačią savaitę 
„Bloomberg News“ paskelbė, kad išteklių paieškai naftos ir dujų bendrovės šiais metais 
išleidžia rekordinę 70 mlrd. USD sumą. Siekiant išgauti išteklius, planeta sunkiama vietovėse, 
kuriose tai padaryti sudėtingiausia. Bendrovės imasi kraštutinių veiksmų Arktyje, tropinių 
jūrų gelmėse ir netoli Antarktidos. Iš šių dviejų pavyzdžių matyti, kad išteklių trūkumo ir jų 
tausaus naudojimo klausimą reikia skubiai spręsti.

Numatoma, kad 2050 m. šioje planetoje gyvens 9 mlrd. žmonių. Visi šie žmonės siekia 
geresnio gyvenimo, tad gamtos išteklių poreikis gerokai išaugs. Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos duomenimis, iki nurodytų metų maisto turi būti gaminama 70 proc. daugiau. 
Kaip nurodyta plane, jeigu išteklius naudosime tokiu tempu kaip dabar, mūsų poreikiams 
patenkinti prireiks daugiau nei dviejų tokių planetų.

Kad užtikrintume savo pačių gerovę ir ateities kartoms sudarytume sąlygas gauti tokią pačią 
naudą, kokią gauname mes, turime pradėti veikti atsižvelgdami į savo planetos galimybes, 
taip pat atsieti ekonomikos augimą ir išteklių naudojimą. Materialiai apčiuopiamas augimas 
ribotas: ištekliai, nuo kurių priklauso mūsų ekonomika ir kasdienis gyvenimas, baigia išsekti. 
Tačiau vis didesnį išteklių trūkumą lemia ne vien geologinis ir kitoks gamtos ribotumas – vis 
svarbesnį vaidmenį atlieka politiniai veiksniai. Šalys tam tikrų išteklių neeksportuoja, nes tais 
ištekliais jos nori naudotis pačios. Išteklių naudojimas bus vis labiau siejamas su ekonominiu 
ir politiniu pažeidžiamumu, taip pat kovomis dėl valdžios. Dėl to kils žaliavų kainos, 
svarbiausių gamtos išteklių kainos bus nestabilios ir šių išteklių ims vis labiau trūkti. Tačiau 
su atsinaujinančiaisiais ir neatsinaujinančiaisiais energijos ištekliais susiję uždaviniai bus 
skirtingi. Pagrindinis su atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais susijęs uždavinys – užtikrinti, 
kad šie ištekliai būtų naudojami taikant didžiausio tausaus leidžiamo kiekio principą, kartu 
užtikrinant vienodas galimybes jais naudotis. Pagrindinės su neatsinaujinančiaisiais energijos 
ištekliais susijusios mūsų užduotys – užtikrinti, kad šie ištekliai neišsektų ar netaptų per 
brangūs, ir kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, kurį daro jų gavyba.

Todėl siekis tapti išteklius tausiai naudojančia visuomene yra ir ekonominis, ir aplinkos 
apsaugos klausimas. Išteklius naudoti tausiau paprasčiausiai būtina ekonominiu požiūriu. Be 
to, jei tai pasakytina apie visą ekonomiką, tai, be abejo, taikytina ir mūsų įmonėms. Ateityje 
gyvuos tik tvarus verslas. Labai svarbu, kad pripažintume tausesnio išteklių naudojimo 
teikiamas ekonomines galimybes ir visapusiškai jas išnaudotume. Šiuo ekonomikos 
sunkmečiu tausus išteklių naudojimas gali padėti kurti darbo vietas ir sveiką gyvenamąją 
aplinką ir kartu mažinti mūsų priklausomybę nuo vis labiau brangstančių gamtos išteklių. 
Įgyvendinus šias esmines permainas neišvengiamai atsiras ir laimėjusiųjų, ir pralaimėjusiųjų. 
Siekdami neleisti, kad kas nors pralaimėtų, ir remti laimėjusiuosius, turime nustatyti tikslus ir 
politikos kryptis, skirtas šiems tikslams kuo greičiau pasiekti. Be gamybos, daugiausia 
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dėmesio turėtume skirti vartojimui. Vienas iš uždavinių, su kuriuo susidursime artimiausioje 
ateityje, – keisti vartojimo įpročius, tarp jų ir mitybą, atsižvelgiant į planetos išteklių 
ribotumą.

Turime atminti, kad Europos Sąjunga ne viena imasi veiksmų šiuo klausimu. Kitos šalys, 
kurios susiduria su aplinkos apsaugos ir ekonominiais uždaviniais, jau iš esmės ėmė tausiau 
naudoti savo išteklius. Šiuo metu pirmauja Japonija, kuri savo išteklių naudojimą 2000–
2005 m. sumažino 14 proc., be ankstesnių laikotarpių, per kuriuos išteklių naudojimas 
sumažėjo1. Kinija ir tokios šalys kaip Indija ir Brazilija taip pat atkreipia dėmesį į būtinybę 
ekonominiu požiūriu imtis reformų. Numatoma, kad aplinkai nekenkiančių produktų rinka 
smarkiai išaugs. Apskaičiuota, kad, pvz., visi su ekologiškomis pramonės šakomis susiję 
pardavimai per metus sudaro 1,7 mlrd. EUR ir per metus jų padaugėja maždaug 5 proc. 
Turime užtikrinti, kad Europos Sąjunga ir Europos įmonės pirmautų pereinant prie 
ekologiškai tvaraus augimo. Ateityje įmonės bus tausios arba jų visai nebus. Klausimas kyla 
ne dėl to, ar mūsų pramonės šakos bus tvaresnės, bet dėl to, ar ši pertvarka bus įgyvendinta 
pakankamai greitai, kad jos išliktų tarptautiniu mastu.

Grėsmę kelianti išteklių krizė

Ar ištekliai iš tiesų baigia išsekti? Tai pasakytina apie fosforą, kurio ištekliai jau dabar labai 
riboti. Nuo XX a. paskutinio dešimtmečio Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kinija šį išteklių 
saugo savo reikmėms. Kiti didieji telkiniai yra Šiaurės Afrikoje, kurioje šiuo metu vyksta 
neramumai. Europos Sąjunga turi užtikrinti galimybę naudotis fosforo ištekliais, nes be šio 
konkretaus elemento žmonija neišgyvens. Pasaulyje fosforo išgaunama penkis kartus daugiau 
nei žmonės jo iš tiesų suvartoja su maistu. Jau dabar įmanoma fosforą išgauti perdirbant, pvz., 
nuotekų dumblą, tačiau šį procesą turime paspartinti. Iki 2020 m. Europos Sąjunga galėtų 
tapti visiškai nepriklausoma nuo fosforo importo.

Kitas pavyzdys – retųjų žemių elementai, kurie labai svarbūs, jeigu norime sėkmingai užbaigti 
perėjimą prie tvarios energijos. Paradoksalu, bet dabartinėmis technologijomis būtų 
neįmanoma patenkinti retųjų žemių elementų, reikalingų saulės baterijų plokštėms ir vėjo 
malūnams, kurių mums reikia, kad galėtume pasiekti esamus su atsinaujinančiaisiais energijos 
ištekliais susijusius tikslus, poreikio. Ir jeigu ketiname naudoti vis daugiau elektrinių 
automobilių, tikėtina, kad reikiamo ličio kiekis smarkiai išaugs.

Be to, per daug sunaudojama ir labiau paplitusių išteklių. Galbūt dabar nepatiriame su 
biologinės įvairovės nykimu, ariamosios žemės (geriausio dirvožemio) mažėjimu, vandens ir 
oro kokybės prastėjimu susijusių tiesioginių ekonominių sąnaudų, tačiau su atkūrimu 
susijusios sąnaudos būtų daug didesnės nei kainuotų išlaikyti bent jau status quo padėtį. 
Biologinė įvairovė yra daugybės mums įprastų dalykų pagrindas. Su biologine įvairove 
susijusi aplinkos apsaugos, ekonominė ir socialinė nauda labai svarbi ekonominei ir 
technologinei raidai. Pvz., žuvininkystės ir jūros gėrybių pramonės šakų produktyvumas 
priklauso nuo natūralių ekologinių sistemų. Vis dėlto mūsų planetoje vertingos rūšys nyksta 
kiekvieną savaitę, neatsižvelgiant į galimus padarinius, kurias šis nykimas gali sukelti.

                                               
1 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas Nr. 1., pridedamas prie komunikato COM(2011) 571.
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Be abejo, iš visų šių pavyzdžių matyti, kad Europos Sąjunga, siekdama išspręsti bendrus 
ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinius uždavinius, turi remtis strateginiu požiūriu. 
Šiuo požiūriu vadovaujamasi Komisijos pavyzdinėje iniciatyvoje – tausaus išteklių naudojimo 
strategijoje. Ši strategija vertinama palankiai, nes mūsų ekonomika turi tapti tvari. Tačiau, kad 
tai pasiektume, mums reikia labiau integruotos politikos, o tvarumo aspektus turime įtraukti į 
visas politikos kryptis, įskaitant mūsų ekonominės politikos kryptis.

Komisijos parengtas Europos tausaus išteklių naudojimo planas

Europos Komisijos vizija yra tokia, kurią visi turėtume remti: iki 2050 m. Europos Sąjungos 
ekonomika turi augti atsižvelgiant į išteklių ir planetos galimybes, taigi taip bus skatinamos 
pasaulio ekonomikos permainos. Mūsų ekonomika turi būti konkurencinga ir integracinė, 
būtina užtikrinti aukštą gyvenimo lygį, o poveikis aplinkai turi būti daug mažesnis. Visi mūsų 
ištekliai – nuo žaliavų iki energijos, vandens, oro, žemės ir dirvožemio – turi būti valdomi 
tausiai. Kovos su klimato kaita tarpiniai tikslai turi būti pasiekti, biologinė įvairovė ir ja 
pagrįstos ekosistemos funkcijos saugomos, vertinamos ir iš esmės atkuriamos.

Gali būti daroma išvada, kad mūsų tikslų ir politikos priemonių klimato kaitos klausimu 
pakanka, kad galėtume imtis tvarumo ir vizijos įgyvendinimo. Tiesa ta, kad to nepakanka. 
Tausus išteklių naudojimas yra labai plati sąvoka, kuri turi apimti visus mūsų gamtos 
išteklius. Todėl Komisija elgiasi teisingai vadovaudamasi plačiu požiūriu. Plane sprendžiami 
tinkami klausimai: juo siekiama didinti tvarų vartojimą ir gamybą, atliekas paversti ištekliais, 
remti mokslinius tyrimus ir inovacijas, laipsniškai nutraukti subsidijų skyrimą aplinkai 
kenksmingai veiklai, vertinti ir paaiškinti ekosistemos funkcijas, spręsti biologinės įvairovės 
nykimo klausimą, naudoti žiedinę ekonomiką, kai taikomi tinkami vandens ir oro kokybės 
standartai, iki 2050 m neužimti naujų žemės plotų, pasiekti, kad visų ES jūrų vandenų 
aplinkos būklė būtų gera, ir iki 2015 m. žvejybai taikyti didžiausio tausią žvejybą 
užtikrinančio sužvejotų žuvų kiekio principą.

Kaip teisingai pažymi Komisija, pramoninėse valstybėse maistas, būstas ir judumas sudaro 
70–80 proc. viso gyvenimo ciklo daromo poveikio aplinkai. Todėl šiems klausimams būtina 
skirti itin daug dėmesio ir juos spręsti visapusiškai priimant klimato kaitos ir energetikos 
teisės aktus, taip pat imantis iniciatyvų, skirtų bendro išteklių naudojimo problemoms spręsti.

Tolesni veiksmai

Plano analizė puiki. Tačiau, kad įgyvendintume numatytą viziją, turime imtis kelių sričių 
priemonių. Europos Komisija, atrodo, įvairias politikos priemones siūlo gana atsargiai. Platus 
vizijos užmojis priemonėmis neperteikiamas. Deja, plane ne tik tiksliai nenurodomos teisinės 
priemonės, kurias būtų galima naudoti, bet jame taip pat nepakankamai aiškiai apibūdinamas 
Europos verslo vaidmuo. Galiausiai reikiamus pokyčius didžiąja dalimi įgyvendins mūsų 
įmonės.  Siekiant, kad perėjimas būtų pakankamai greitas, būtina daug labiau įtraukti verslo 
visuomenę. Išsamus pereinamojo laikotarpio planas turėtų būti parengtas kartu su pramonės 
atstovais, pvz., atsižvelgiant į būsimą ES tausaus išteklių naudojimo pereinamojo laikotarpio 
planą.

Kitas trūkumas – valstybių narių vaidmuo. Valstybės narės gerokai vėluoja įgyvendinti ES 
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politiką ir parengti nacionalinių išteklių politikos kryptis. Komisija turėtų skirti daugiau 
dėmesio šiai problemai. Vienas iš būdų ją išspręsti – tausaus išteklių naudojimo klausimą 
įtraukti į Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą. Atsižvelgiant į ekonominę 
tausaus išteklių naudojimo svarbą, tai puikiai atitinka kitus kriterijus. Be to, Komisija turėtų 
pasiūlyti aiškią paramą plėtojant nacionalinę politiką tausaus išteklių naudojimo klausimu.

Be to, mokesčių srityje turėsime pereiti nuo su darbu susijusių mokesčių prie su aplinka ir 
ištekliais susijusių mokesčių. Tai labai svarbu ne tik išteklių naudojimo požiūriu, bet ir 
mokesčių požiūriu – ateinančiais metais mokesčių bazė mažės, nes gyventojai senėja, tad bus 
reikalingi nauji pajamų šaltiniai. Be to, turime rimtai spręsti subsidijų, skirtų aplinkai 
kenksmingai veiklai, nutraukimo klausimą. Dėl šių subsidijų mūsų biudžetai patiria dvigubą 
naštą: pirmiausia išmokant lėšas, o tada ilgainiui atitaisant aplinkai padarytą žalą.

Svarbu kuo anksčiau pasinaudoti visa ekonomine šio perėjimo nauda. Komisija turėtų 
paskubėti pateikti pasiūlymus, kuriais remiantis būtų galima sukurti tikrą ekologiškų produktų 
vidaus rinką, dėl kurios į tausų išteklių naudojimą investuojančios įmonės sustiprėtų. Į šiuos 
pasiūlymus bus įtrauktos patobulintos ekologinio produktų ženklinimo sistemos ir ekologinio 
projektavimo reikalavimai, taip pat bendros žaliųjų viešųjų pirkimų taisyklės. Atrodo, kad su 
naujo ekologinio projektavimo taisyklėmis susijusios galimybės teikia daug vilčių.

Siekiant tapti tausiai išteklius naudojančia Europa, labai svarbu nustatyti tikslus. Šie tikslai 
turi būti praktiški ir kiekybiškai įvertinami. Geriausia būtų vadovautis vienu bendru tikslu ar 
rodikliu, kuris perteiktų visą ES pažangą. Labai svarbu, kad juo būtų perteikiama visa 
informacija apie ES išteklius, įskaitant ne Europos Sąjungoje naudojamus išteklius. Komisija 
pagrįstai padarė išvadą, kad reikia nuveikti dar daugiau, kol turėsime visus reikiamus 
rodiklius, todėl palankiai vertintinos Komisijos numatytos išsamios konsultacijos su 
suinteresuotaisiais subjektais. Tačiau negalime delsti ir pažymėtina, kad daug darbo šiuo 
atžvilgiu jau padarė valstybės narės ir, pvz., Eurostatas, Europos aplinkos agentūra ir 
Jungtinis tyrimų centras. Jau pateikiami atliekų, oro kokybės, vandens ir žemės rodikliai. 
Labai svarbu, kad jau dabar pradėtume naudoti šiuos rodiklius, siekdami įvertinti pasiektą 
pažangą, susijusią su tarpiniais tikslais, kuriuos galėtume nustatyti dabar, o ne 2013 m.

Kartu turėtume pradėti įgyvendinti bandomuosius projektus, kuriais būtų siekiama pereiti prie 
žiedinė ekonomikos tose srityse, kuriose tai padaryti svarbiausia ir yra galimybių, pvz., 
fosforo atveju.

Europos Parlamento vaidmuo

Europos Parlamentas turi atlikti lemiamą vaidmenį siekiant tapti tausiai išteklius naudojančia 
Europa ir įgyvendinti mūsų ekonomikos pertvarkymą. Būtina nepaisyti didelio 
suinteresuotumo trumpalaike ekonomine nauda. Tačiau šis didelis suinteresuotumas, kuris 
kartais būna konservatyvus, pastebimas ne vien verslo visuomenėje. Europos Komisijoje taip 
pat vyko dideli ginčai dėl tausaus išteklių naudojimo vietos politinėje darbotvarkėje, taip pat 
dėl minėto plano.

Europos Parlamentas turėtų ne galvoti apie šią trumpalaikę ekonominę naudą, o dėmesį 
sutelkti į ateitį. Tokia mūsų, kaip politikų, pareiga.
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Europos Parlamento užduotis – nustatyti galimybes ir raginti jas įgyvendinti, kad greičiau 
būtų galima tapti tausiai išteklius naudojančia Europa. Europos Parlamento nariai turėtų 
įtikinti nacionalinių parlamentų kolegas, kad šis klausimas svarbus, siekiant, kad dėmesys jam 
būtų skiriamas ir valstybių narių politinėje darbotvarkėje, o ne tik Briuselyje.

Po Komisijos surengtų išsamių konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais ir mano diskusijų 
su Europos įmonių, NVO ir valstybių narių atstovais galima daryti vieną išvadą. Būtina 
nuosekli ES politika ir aiškiai apibrėžta ateities vizija. Aiškia vizija įmonėms bus pateikiama 
aiški žinia apie ilgalaikius tikslus, kuriuos reikia pasiekti. Vadovaujantis nuoseklia Europos 
politika, grindžiama geriausiais turimais rodikliais ir tikslais, įmonėms bus suteiktas 
saugumas, kuris joms reikalingas norint atlikti būtinas investicijas, kad jos išliktų 
konkurencingos.

Savo pareigą Europos Parlamentas turėtų atlikti ne tik remdamas Europos tausaus išteklių 
naudojimo planą ir skatindamas imtis veiksmų, kai tai jau įmanoma padaryti, bet ir 
aptardamas konkrečias priemones, kurias svarstysime per ateinančius penkerius mums 
suteiktų įgaliojimų metus. Šiuo metu vykdomos žemės ūkio, žuvininkystės ir regioninės 
politikos peržiūra yra savaime suprantama šios strategijos dalis. Itin svarbu, kad būsimoje 
Septintojoje aplinkosaugos veiksmų programoje daugiausia dėmesio bus skiriama tausaus 
išteklių naudojimo sąvokai ir ši sąvoka bus toliau plėtojama kitame tvaraus vartojimo bei 
gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų plane.

Parlamentas turėtų pabrėžti, kad tausaus išteklių naudojimo klausimas skubus. Paprasčiausiai 
negalime leisti pakankamai neįvertinti labai didelės išteklių trūkumo, lemsiančio mūsų gerovę 
ateityje, svarbos. Todėl turėtume toliau plėtoti šią strategiją ir Europos Sąjungos lygmeniu, ir 
ypač valstybių narių lygmeniu, taip pat tausų išteklių naudojimo klausimą nuolat įtraukti į kitų 
krypčių politiką.

___________________


